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INSTRUKTION
Hjemmesyede gaveposer og julepuder
Sy flotte gaveposer og dekorér dem med f. eks. en broderet filtetiket og et kønt bånd. 
Det er også sjovt at sy sine egne julekalenderposer, og det bedste ved dem er,  
at de kan bruges om og om igen. Rigtig julestemning skaber du med nogle puder  
i julens flotte stoffer.

Stor stofpose
Til en stor pose som måler  
50x35 cm skal du bruge:
2 stofstykker à 50x70 cm.  
F. eks. 305077-87
Ca. 2 m bånd. F. eks. sølv, 304016

Sådan gør du:
Læg stofstykkerne sammen ret mod 
ret og sy dem sammen som vist 
på tegning 1. Pres sømmene fra 
hinanden.
Fold ca. 12 cm ned ved den åbne 
side og sy to sømme rundt om posen 
med ca. 1,5 cm’s mellemrum.  
Dette bliver løbegang til båndet.  
Se tegning 2.
Tryk posens nederste hjørner ud 
så sømmene kommer til at ligge 
mod hinanden og pres. Sy en ca. 
15 cm lang søm over hvert hjørne 
i en vinkel på 90 °. Klip hjørnerne 
af ca. 1 cm fra sømmen som vist på 
tegning 3.
Vend retsiden ud  og spræt et lille 
hul i siderne mellem løbegangens 
to sømme. Vær forsigtig så du ikke 
sprætter gennem sømmene. Træk et 
stykke bånd på ca. 1 meter gennem 
det ene hul og hele vejen rundt ved 
hjælp af en sikkerhedsnål. Gør det 
samme gennem hullet på den anden 
side af posen. Se tegning 4.
Bind båndenes ender sammen i  
begge sider.
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Sådan gør du:
Klip hvert stofstykke i 4 lige store stykker  
på ca. 25x35 cm. Se tegning 1.
Lav alle poserne på denne måde:
Buk ca. 5 cm ned på den ene langsides kant og  
sy 2 sømme med ca. 1,5 cm’s mellemrum og  
3 cm fra kanten. Dette bliver løbegang til båndet. 
Se tegning 2.
Fold stoffet sammen ret mod ret og sy langs  
kanterne som vist på tegning 3.
Vend retsiden ud og pres posen. Spræt så et 
lille hul i siden mellem løbegangens to sømme  
og træk 50 cm bånd gennem  
løbegangen ved hjælp af en sikkerhedsnål.  
Se tegning 4. Bind båndets ender sammen.

Etiketter med numre:
Stil strygejernet på uld. Læg 
Vliesofix med limsiden mod det 
hvide bomuldslærred og pres 
(uden damp) i ca. 5 sekunder 
(eller indtil du kan se, at det 
sidder fast). Tegn 24 cirkler med 
en diameter på ca. 6 cm på Vlieso-
fixens beskyttelsespapir og klip dem ud.
Tegn så tallene 1-24 på cirklerne ved hjælp  
af skabelonen og tekstilpennen.
Træk beskyttelsespapiret af den første cirkel og læg den 
med limsiden mod en pose. Læg et stykke stof over og 
pres med fugtig varme i 8-10 sekunder eller til du ser 
at cirklen sidder fast. Stryg resten af cirklerne fast på 
samme måde.

Mellemstor stofpose
Til en mellemstor pose 
som måler  
33x40 cm skal du bruge:
1 stofstykke 50x70 cm, f. 
eks. 305080
Ca. 1 m bånd, f. eks. 
304791 eller flettet,  
rødt Zpagetti-garn 323683

Til etiket:
Broderigarn, 025946
Broderinål, 515384
Kraftig, gråmeleret filt, 
304711 eller hvid hobby-
filt, 025501
Panokitt Quick lim, 
220509
Skabelon, alfabet, 453018
Tekstilfarve, rød, 251110
Duppesvamp, 516404

Sådan gør du:
Obs! Tegning 1 skal ikke bruges til disse poser.
Buk ca. 10 cm ned på den ene langsides kant og sy 
to sømme med ca. 1,5 cm’s mellemrum og 7 cm fra 
kanten. Dette bliver løbegang til båndet. Se tegning 2. 
Du kan også nøjes med en enkel søm, hvis du vil binde 
et stykke bånd rundt om posen
Fold stoffet sammen ret mod ret og sy langs kanterne 
som vist på tegning 3.
Vend retsiden ud og pres posen. 
Pose med løbegang: Spræt et lille hul i siden mellem 
løbegangens 2 sømme og træk 1 meter bånd gennem 
løbegangen ved hjælp af en sikkerhedsnål. Se tegning 
4. Bind båndets ender sammen. 
Pose uden løbegang: Flet en 1 meter lang fletning af 
Zpagettigarn og bind den rundt  
om posen når du har fyldt den.

Rund, hvid etiket:  
Tegn en cirkel med en diameter på ca. 10 cm på den 
hvide filt. Læg skabelonen på og dup et tyndt lag tekstil-
farve på. Lad tørre. Sy knaphulssting rundt om cirklens 
kant (se gratis vejledning 600854). Stryg så et tyndt lag 

lim på bagsiden og tryk  
etiketten fast på posen.
Gråt Manillamærke: Skær eller 
klip mærket ud efter mønstret 
og brodér teksten med store 
sting. Træk båndet gennem 
mærket og bind det fast.

Små kalenderposer
Til 24 poser à 16x20 cm skal du bruge:
6 stofstykker à 50x70 cm  
(fx 305330-35)
12 m deko-bånd 10 mm (304454-56)
25x65 cm ubleget bomuldslærred 
(725040)
25x65 cm Vliesofix (025809)
Skabelon alfabet/tal (450039)
Tekstilpen sort (241020)
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Pude med lynlås

Til et pudebetræk som måler ca. 48x48 cm skal du bruge:
2 stofstykker à 50x52 cm. F. eks. 305077-88
Ca. 45 cm hvid lynlås, 982345

Til en eventuel stjerne:
Ca. 21x21 cm rødt bomuldsstof, 027616
Ca. 21x21 cm Vliesofix, 025809

Sådan gør du:
Mål din pude og læg 2 cm til den nederste kant og læg 1 cm sømmerum til rundt om hele puden.
Klip stoffet ud i det mål som du er kommet frem til.
Eksempel: Til en pude som måler 48x48 cm skal du bruge 2 stykker stof à 50x52 cm.

Læg stofstykkerne ret mod ret og sy en 3-5 cm lang søm 2 cm fra den nederste kant på hver side. Se tegning 1.

Pres sømmene fra hinanden og pres langs kanten så du får 2 foldede kanter mod hinanden med en åbning i midten. 
Klip lynlåsen et par cm længere end åbningen. Sæt den fast med knappenåle på indersiden så lynlåsens forside  
stikker lidt frem i åbningen. Sy lynlåsen fast fra indersiden som vist på tegning 2 og gør godt fast ved enderne.  
Sørg for at du ikke får syet skyderen fast. Det forhindrer du, ved at flytte den efterhånden som du syr.

Lad et stykke af lynlåsen stå åben. Fold stoffet sammen ret mod ret og sy de tre sider sammen som vist på tegning 3. 
Klip hjørnerne af og vend retsiden ud.



Applikeret stjerne: Indstil strygejernet på 
uld. Læg Vliesofix med limsiden mod det 
røde bomuldsstof og pres med tør varme i 
ca. 5 sekunder eller til du kan se at delene er 
limet sammen. Klip mønstret til stjernen ud 
og tegn det af på beskyttelsespapiret. Klip så 
stjernen ud.
Træk beskyttelsespapiret af og læg stjernen 
med limsiden mod pudebetrækket. Læg et 
stykke stof over og pres med fugtig varme 
i 8-10 sekunder eller til du ser at stjernen 
sidder fast.


