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 Vejledning til Tille’s julehjerter 

ønsker dig rigtig 
god fornøjelse! 

DU SKAL BRUGE 
* Hørslærred til for og bag - 15 x 15 cm - 4 stk 
* DMC garn  
* Hørtråd 
* Jutesnor 15 cm - 2 stk 
* Bamsevat 
* Nål uden spids  
* Syvejledning 
* Anvendte sting: Korssting 

1: Sy motivet efter vedlagte mønster. 

2: Læg de to stykker stof ret mod ret. Placér din 

skabelon så motivet ligger indenfor hjerteformen. 

Tegn formen op på stoffet. 

3: Sy nu på maskine eller i hånd ca. 2-3 mm uden-

for kanten næsten hele vejen rundt. Husk at læg-

ge en snor til ophæng mellem de to stykker stof. 

Husk også at lade en åbning så i den ene side, så 

du kan vende retsiden ud. 

4: Vend retsiden ud og fyld hjertet med bamsevat 

eller fiberfyld fra en gammel pude. De kan også 

købes i IKEA eller Jysk for ingen penge. Luk nu 

åbningen i siden med helt små og næsten usynlige 

single-sting. 

Sy og Monteringsvejledning 

Singlesting: Sy sammen med singlesting, der er et næsten usynligt og derfor rigtig godt til 

montering i hånden. Der syes fra kant til kant af de emner, der skal syes sammen. Start 

med at stikke nålen igennem 1 i kanten på stof-stykke A. Træk tråden helt igennem. Stik så 

nålen ind i kanten af stofstykke B ved 2 og ud ved 3. Træk tråden helt igennem. Herved ses 

kun de lodrette sting fra kant til kant, mens resten er skjult inde i kanterne. 
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#deldit 
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 Mønsterark 1 

Signatur: Stikkesting: 

Vejledning: 

*Korssting syes med 1 eller 2 deltråde, vælg den udgave du bedst kan lide. Vi har syet med 2 deltråde.  

*Stikkesting syes med 1 deltråd undtaget ”ophænget” som er syet med 2 deltråde. 

*Franske knuder syes med 2 deltråde og 2 viklinger. 

Vi anvender primært hele korssting, men du kan også møde både 1/4 og 3/4 korssting. Stingene angives 

med helt udfyldte felter hvor der er tale om hele korssting. 3/4 korssting angives med halvt udfyldte 

felter mens kvarte korssting angives med blot en enkelt streg som angivet på tegningen her: 

Franske knuder: 
Made by: Tille’s Værksted for håndarbejde 
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Mønsterark 2 

Signatur: Stikkesting: Franske knuder: 

Vejledning: 

*DMC - 422* er sammensat at 1 deltråd 422 og 1 deltråd E3821 (guld). 

*Korssting syes med 1 eller 2 deltråde, vælg den udgave du bedst kan lide. Vi har syet med 2 deltråde.  

*Stikkesting syes med 1 deltråd undtaget ”ophænget” som er syet med 2 deltråde. 

*Franske knuder syes med 2 deltråde og 2 viklinger. 

Vi anvender primært hele korssting, men du kan også møde både 1/4 og 3/4 korssting. Stingene angives 

med helt udfyldte felter hvor der er tale om hele korssting. 3/4 korssting angives med halvt udfyld-

te felter mens kvarte korssting angives med blot en enkelt streg som angivet på tegningen her: 

Made by: Tille’s Værksted for håndarbejde 
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Skabelon til 
Tille’s Julehjerte  

Skabelon 

Tille’s ønsker dig rigtig god fornøjelse! 

#deldit 

Husk at uploade et billede af det 
færdige resultat på instagram under  


