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Pude med vindmølle
Tekst og fotos:
Ulla Brønnum

Sy en pude til
værelset eller
som julegave.
Puden måler
ca. 40 x 40 cm.

Materialer
Vindmølle: Fire stk. firkanter 12 x 12 cm
Baggrund for vindmølle: Fire stk.
firkanter 12 x 12 cm
Kanter: To stk. firkanter 11,5 x 22 cm
og to stk. firkanter 11,5 x 42 cm
Bagside: To stk. firkanter 40 x 26 cm
Syvejledning
1. Fold og stryg vindmøllefirkanterne
diagonalt, se foto 1.
2. Buk den ene vindmøllespids som
vist på foto 2.
3. Læg vindmøllerne som vist på
foto 3, sæt dem fast med nåle og sy
dem sammen ret mod ret – først to
og to, og sy dernæst de to halvdele
sammen. Pres sømmene til hver side
undervejs.

Foto 1

Foto 2

4. Læg nu den korte kant på som vist
på foto 4, sæt nåle i, sy den fast og
pres sømmen. Sy det andet korte
stykke på modsat på samme måde.
5. Sy de lange kanter på på samme
måde, se foto 5, og pres. Skær pudeforsiden til, så kanterne er 10 cm
brede.

Foto 3

Foto 4

6. Bagsidestykkerne foldes nu langs
den lange kant – først 1 cm og så
endnu ca. 1 cm. Du kan evt. presse
kanten eller sætte nåle i, se foto 6.
7. Læg det ene bagsidestykke ret mod
ret på forsiden af puden, så den rå
kant følger den rå kant på pudens
forside, se foto 7. Sæt nåle i.

Foto 5

Foto 6

8. Læg det andet bagsidestykke på
modsat, så det lapper over det første,
se foto 8. Sæt nåle i og sy hele vejen
rundt langs kanten. Slut af med en zigzagsøm lige uden for den første søm.
9 Klip en lille trekant af hjørnerne uden
for sømmene. Så er det nemmere at
vende puden helt ud i hjørnerne. Vend
pudestykket, læg pude i og du er færdig.

Foto 7

Foto 8
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