
Materialepakke –livekursus 03.04.21 
*Hørlærred - 12 tr. 12x20 cm 
*Silkefoer 12x20cm 

* Hørstof 12x20 cm (2 stk) 

*  Nål uden spids, nål med spids 
* 3 Dukker DMC 

* Sting & Monteringsvejledning 

Mariannes Nålebog 
Tegning 1:Vejen ud. Start venstre  

Sys nedefra og opefter i lodrette 

rækker. Sy først et almindeligt kors-

sting over 2 tråde. Stik nålen op ved 

1, ned ved 2, op ved 3, ned ved 4, op 

ved 5 og ned ved 6, op ved 7. Forsæt 

til du har nået rækkens slutpunkt. 

Vend så dit arbejde 180 grader og 

start en ny række, men nu  starter 

stinget i højre side som vist på tegning 2. 

 Tegning 2:Vejen hjem. Start højre  

Flettesting bliver tættest i den side, 

hvor nålen først stikkes op. Den side 

kaldes ”volden”. For at få et roligt 

udtryk i  dit arbejde, syes rækkerne 

så volden altid vender til samme 

side. Alle rækker i opadgående ret-

ning begynder i venstre side. Alle rækker i nedadgående ret-

ning begynder i højre side.  

Stingvejledning 

 

Optegning & placering af broderiet:  

Start med at ri et rektangel på dit hørstof. Anvend ri sting, 

som går over og under 5 tråde. Rektanglet skal måle 

100x200 tråde. Placér rektanglet nogenlunde midt på dit 

stof, så er er plads til ombuk af alle sider. 

 

 

Initialer & årstal i korssting (syes først efter stjernemotivet) 

Sy efter mønsterarket og placér tegnene, så de er centreret 

i forhold til stjernen, som broderes først. Sy med 2 deltråde 

DMC. 

Forside med vandrette flettesting: 

Vend stoffet så rektanglets korte side 

er øverst. Start i øverste venstre hjør-

ne. Tæl 15 tr. ind fra rektanglets ven-

stre side og 17 tr. ned fra toppen af 

rektanglet. Her er dit startpunkt. Sy 

nu efter mønsterarket. Hver stolpe 

har 2 rækker á 21 sting. ”Overlappet” 

mellem de to  stolpefarver er 7 sting.  

Sy med 2 deltråde DMC 

Bagside med flettestings stjerne 

Sy med lodrette flettesting efter møn-

sterarket. Placér motivet, så det er 

centreret på nålebogens bagside.  Sy 

nedefra og opefter. Sy én række ad 

gangen. Når en række (4 sting) er syet, 

vendes arbejdet 180 grader. Flettes-

tingsrækken fylder mest i siden med 

opstiksstedet. Hvis du ønsker et jævnt 

udtryk på stjernen, skal opstiksstedet i 

hver ny række skiftes fra højre til venstre side. Sy med 2 del-

tråde DMC 

Forberedelse Syvejledning (fortsat) 
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Syvejledning 



Stingvejledning Stingvejledning 
Elins Picot: laves ved at du syr 2 forsting på samme sted 

(a). Disse fungere som BASE for de kommende 3 sting. Kast 

nu én gang under BASEN (b). Sy herefter et knaphulssting i 

BASEN, ved at trække nålen gennem løkken fra bagsiden

(c), og slut af med at kaste endnu et sting under BASEN (d) 

og afslut ved at stikke ned på BASENS højre side (e). Sy 

med 3 deltråde.  

a) 2 forsting på 

samme sted 

b) Kast én 

gang under 

basen 

c) Sy et knap-

hulssting 

d) Kast un-

der basen 

e) Afslut ved at 

stikke ned på 

basens højre side 

Følg Tille’s på 

Youtube og se 

hvordan Elin’s 

picot syes 

Korssting: 

Stik op i 1 og 

ned i 2, op i 

3 og ned i 4, 

til du har det 

ønskede 

antal sting. Gå nu tilbage  ved at stikke op i 9 og ned i 10, 

op i 11 og ned i 12 osv. Hvert sting er syet over 2x2 tråde i 

stoffet. 

Vandrette flettesting: Sys fra venstre mod højre. Stik nålen 

op ved 1, ned ved 2, op ved 3, ned ved 4, op ved 5 og ned 

ved 6.  Metodikken 

er altså den at 

fremadrettede 

sting har dobbelt 

længde (4 tr.), 

mens sting tilbage 

har alm længe (2 tr.). Undtaget at første og sidste sting i en 

række som begge syes over 2 tr. som almindelige korssting. 

Forsæt indtil du har en færdig 

række.  Sy tilbage fra højre mod 

venstre efter samme princip. 

Korsstinget i starten syes nu fra 

højre mod venstre. 

Picot kant 

Elins Picot syes langs rikanten (200x100 tråde). Picoterne 

syes over 4 tråde i stoffet og med 3 deltråde DMC. Placér 

picot knuderne med 4 tråde imellem hver knude.  

 

 

1) Klip yderstoffet til 15 tråde udenfor rikanten, så stoffets 

mål nu er 230x130 tr. Fold alle sider ind, hvor picotkanten 

er syet. 

2) Klip foer stof i samme størrelse (ca. 10x18 cm). Fold alle 

sider ind så der er 3 mm til kanten af yderstoffet. 

3) Klip nålebogens sider, så de er 5 mm mindre en yderfo-

rets kanter (ca 7x15 cm).Det er vigtigere at stykkerne pas-

ser proportionalt til hinanden end at vejl. mål overholdes! 

Syvejledning (fortsat) Monteringsvejledning (fortsat) 
4 ) Sy nålebogens sider fast på midt på foerstoffet.  Sy med 

hørtråd og anvend stikkesting eller dobbelte forsting   

5) Ri nu foerstof og yderstof sammen så kanterne ligger 

pænt i forhold til  

hinanden. Sy sammen med singlesting, 

Singlesting er næsten usynlige og egner 

sig derfor godt til montering i hånden. Sy 

fra kant af foerstof og hæft ned i yder-

stoffets ombuk, så stinget ikke ses fra 

forsiden af nålebogen.  

 

HUSK: Hold nålebogen ”lukket”, mens du syr, så syningen 

passer til stoffets reelle form.  Glemmer du det, risikerer 

du at få en nålebog som ”gaber”  

 

Så er der bare tilbage at ”flytte ind” i din nålebog og fylde 

den med nåle med og uden spids, guldnåle og hvad du 

elles har brug for at have ved hånden. 

 

 

Monteringsvejledning 

Yderstof 

Foerstof 

Bogens sider 

Single sting 


