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Den sorte og hvide pude er syet af
Jo Christoffersen, og den røde er
syet af Kirsten Pioch.
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Tekst og fotos: Kirsten Pioch
Her får du mønstret på en pude
som genanvender tøjmærker som
ny overfladestruktur, og det bliver
derved til pynt og til noget, du ikke
ser mange steder.
På puden kan du sy de tøjmærker
fra det tøj, som du holder allermest
af. Dermed har du i lang tid et dej
ligt minde om noget tøj, du var glad
for, og som samtidig kan bruges.
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4. F
 ordel tøjmærkerne på pudens midterste del, så store og små tøjmærker bliver blandede og således at du
kan se pudens stof - se foto 2.
5. Sæt tøjmærkerne fast med knappenåle.
6. S
 y tøjmærkerne fast på puden med
små sting - se foto 3. OBS: Bliver
stingene for lange, kan du få svært
ved at få dem pæne i hjørnerne.

Foto 2 – find alle brugbare
tøjmærker frem.

7. S
 y et ombuk på 1 cm i den ende,
der måler 41 cm.
Materialer
• Monteringspude 40 x 40 cm
• 1 stk. stof 95 x 42 cm

Syvejledning
1. S
 tryg stoffet og klip det til - 95 x
42 cm.
2. Z
 igzag rundt i kanten, så det ikke
trævler.
3. Inddel stoffet på den lange del,
som vist på tegningen - se foto
1. Øverste del er 41 cm og bliver
pudens bagside. Midterste del er
40 cm og bliver pudens forside.
Den nederste korte del er 14 cm
og bliver også en del af pudens
bagside.
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8. F
 old stykket på 40 cm ovenpå det
midterste stykke med tøjmærkerne
og fold derefter stykket på 15 cm
oven på de to andre dele.
9. S
 æt delene fast med knappenåle
i begge sider og sy det sammen
med 1 cm søm.
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Foto 4 – færd

10. Vend puden om på retsiden og
stryg den.
11. S
 top monteringspuden i pudestykket - se foto 4.
Nu er puden klar til pynt eller brug.

En anderledes og sjov pude
på værelset.
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