
Tekst og fotos: Elise Lund Andersen

Hjerteranken er her brugt til en 
dukkedyne. Et lille tip: Mønstret 
vil også være fint på dækkeser-
vietter eller en pude.

Syvejledning
1. Print mønsterdelen, som du kan 

hente på www.patchwork.dk 
under Patch for børn og unge. 

2. Tegn mønstret op på papirsiden 
af vliesofix. Her tegnes det antal 
hjerter, du skal bruge af samme 
størrelse tæt sammen, da de bli-
ver strøget på samme stof. Jeg 
har tegnet til to hjerteranker. Skriv 
nummer på hvert hjerte så du 
senere ved, hvor det skal place-
res. Se foto 1. 

3. Klip hjerterne ud med ca. en halv 
cm ind til stregen – se foto 2. Dette 
gør du, fordi limen så vil låse kan-
ten af dit stof, når du senere stry-
ger vliesofix på stoffet og klipper 
hjertet ud. Så trævler kanten ikke 
så let, og den er skarp at se på. 

4. Find de stoffer du 
vil bruge. Jeg valgte 
at bruge to stoffer 
til hvert hjerte, der 
passer sammen, 
hvor det mørke er 
det største hjerte og 
det lyse det mindre 
hjerte, der ligger 
ovenpå – se foto 3.

Elise syr ind imellem i hånden, og 
det er bl.a. blevet til juletræer til 
pynt og deltagelse i Trapholts pro-
jekt: ”Tæt på træer”, hvor der også 
skulle sys i hånden.

Ligesom alle andre skolebørn har 
Elise været ramt af coronatiden 
med alle dens aflysninger, så 
der har ikke været undervisning 
i de kreative fag. Dog har hun en 
god veninde, Tilde, som hun syr 
sammen med, og de inspirerer 
hinanden. Inspirationen finder 
Elise også i naturen og i stoffer og 
deres mønstre. I øjeblikket går hun 
i syvende klasse og har planer om 
at komme på en efterskole i niende 
klasse.

Det skal selvfølgelig være en efter-
skole med kreative fag, og Elise 
storsmiler, da hun fortæller om de 
planer. Det er tydeligt, at det giver 
hende ro i sjælen, det at være sik-
ker på, hvad hun vil fremover.

Et stykke lækkert, 
blødt fleece med 
spændende 

figurer har inspireret Elise til at sy 
en quilt i hjertemønster og stoffer 
fra Tula Pink. Den lækre fleece er 
bagsiden på quilten, så inspiratio-
nen virker lidt bagvendt. Normalt 
vælger man jo først stof til toppen 
og derefter bagsiden, men når 
jeg ser og føler den dejlige fleece, 
forstår jeg godt Elises valg. Det 
bliver spændende at se det færdige 
resultat.

Ud over at sy patchwork er Elise 
FDF-spejder i fritiden. Her er det 
fællesskabet, som først og frem-
mest betyder meget for hende. I 
Tinglev er der en god spejderleder, 
og så er der også flere lejre om 
året, hvor hun kan være sammen 
med vennerne.

At det sociale liv og fællesskabet 
betyder meget, kan vi alle nikke 
genkendende til. Vi kan jo sagtens 
sidde derhjemme og sy, men det er 
i fællesskabet, vi finder den største 
inspiration, og hvor betydningen af 
venskaber bliver synlige og vigtige.

Tusind tak til Elise for en dejlig 
eftermiddag og en god snak om 

patchwork, som også 
i fremtiden vil 

have en 
stor plads 
hos hende.
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Igangværende quilteprojekt.

Den lækre fleece er  
quiltens bagside.



5. Stryg vliesofix-hjerterne på bagsi-
den af de valgte stoffer – se foto 4. 

6. Klip nu hjerterne ud på den tegne-
de streg – se foto 5. 

7. Skær bagstykket til. Her er det til 
et pudestykke på 40 x 40 cm – se 
foto 6. 

8. Pil papiret af hjerterne. Det gør du 
lettest ved at ridse med spidsen 
af en knappenål hen over papiret, 
så det revner, og du har noget at 
få fat i. Hvis du piller papiret af 
fra kanten, risikerer du at stoffet 
trævler. Se foto 7.

9. Placer først de 
store hjerter, 
der skal ligge 
nederst, på 
bagstykket.  
Når du er til-
freds med, 
hvordan de  
ligger, stry ges 
de fast.  
Se foto 8. 

 

10. Læg herefter de små hjerter oven-
på og stryg dem fast. Se foto 9.

11. Tegn en streg med kridt midt op 
gennem alle hjerterne. 

12. Læg termolam eller volumen vlies 
bag på stykket. Ri det fast eller 
brug spraylim. 

13. Sy rundt i 
kanten af 
alle hjerter. 
Se foto 10. 
Du skal sy 
med lige-
ud-sting 
enten helt 
almindeligt, 
eller hvor du 
slår trans-
portøren fra og freestyle-quilter. 
Det er en god måde at lære sin 
symaskine at kende på, hvis man 
gerne vil lære at freestyle-quilte. 
Uanset om du bruger den ene 
eller den anden metode, så syr 
du tre gange rundt alle steder. 
Det gør ikke noget, hvis du ikke 
rammer samme sted hver gang. 
Tværtimod så giver det lidt liv til 
det færdige resultat, hvis der er 
lidt sving hist og pist. Husk også 
den tegnede streg midt gennem 
hjerterne. Alt sys i en arbejds-
gang. Hvis du er færdig et sted og 
gerne vil videre til næste,  
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bruger du midterlinjen. Passer det 
ikke med tre gange syning for at 
komme videre, kan du sagtens sy 
en 4. gang for at nå næste hjerte. 
Stryg stykket godt, og toppen er 
færdig – se foto 11. 
 

14. Hvis du vil bruge stykket til en 
pude, laver du bagsiden på føl-
gende måde: Skær to stykker 
stof på 40 x 30 cm. Fold den ene 
side med et dobbelt ombuk, så 
stykkerne måler 40 x 25 cm. Sy 
en stikning i kanten af ombukket. 
Læg de to stykker med retsiden 
mod retsiden af forstykket og på 
en måde, så de to foldede sider 
lapper over hinanden. Sy hele 
vejen rundt i kanten. Vend retsi-
den ud og læg en pude i. 
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