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1: Velkommen på sykursus!  
VÆRKTØJ OG ANDRE TING, DER ER GODE AT HAVE:
I video 1, viser jeg dig hvilke værktøjer, der er gode at have ved hån-
den når du skal sy. Her er de i listeform..

• EN SYMASKINE
Den behøver ikke at være dyr, men den skal kunne ligeud-sting, zig-
zag, og det er også rart hvis den kan lave et knaphul.

• STOFSAKS, TRÅDSAKS OG PAPIRSAKS
• OPSPRÆTTER
• KNAPPENÅLE (OG NÅLEPUDE. MEN DEN LAVER VI)
• MÅLEBÅND
• MARKERINGSKRIDT, PEN ELLER EN LILLE HÅNDSÆBE
• SYMASKINENÅLE (UNIVERSALNÅL STR 80 OG BALL-

POINT/STRETCHNÅLE STR 75)

• SØMOMETER
• MØNSTERPAPIR
• STIFTBLYANT 0.5 MM + VISKELÆDER / TYNDE TUSSER
• TAPE - GERNE ”SCOTCH MAGIC TAPE”
• LINEALER QUILTELINEAL ELLER TREKANTLINEAL + 

ALMINDELIG LINEAL
• STRYGEJERN
• STRYGESTYKKE

 

Så er vi klar til start!
I denne, den første kursusdel, har vi fat i det helt grundlæggende.

Vi skal lære symaskinerne at kende, og får styr på trådning og nålene og 
så begynder vi med at sy en lille nålepude, for at få øvet at sy lige og at 
komme omkring hjørner.

Senere laver vi to forskellige puder til sofaen eller hyggestolen, og jeg er 
med hele vejen fra tegning af mønstret og til puden puttes i.

Du kan læse om hvad du skal bruge af materialer, under de forskellige 
projekter.

Rigtig god fornøjelse med videoerne - og husk! Hvis du har spørgsmål 
undervejs, så skriv dem ned og spørg i forummet eller til online-mødet.
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KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START 

MASKINTYPER

I video 2 viser jeg dig bl.a. hvad forskellen er på at tråde en maskine 
der har undertråden stående under stingpladen (som oftest mekaniske 
maskiner) og på en maskine, der har undertråden liggende i stingpladen 
(som oftest en computerstyret maskine).

Mekanisk maskine, med 
spolehus stående under 
stingpladen.

Computerstyret maskine, 
med spolehuset med 
undertråden liggende i 
stingpladen.

2: Trådning af forskellige typer maskiner  

Først skal undertråden ud af spolehuset. 
Sørg for at nålen er i øverste position (drej 
på håndhjulet i mod dig selv). Tag spolehu-
set ud ved at tage fat i metalspidsen.  

Lad spolen falde ud af spolehuset og sæt 
spolen på spolepinden på maskinen.

Slå nålebevægelser fra hvis det er nødven-
digt på din maskine.
Det kan f.eks. være en knap der skal sky-
des til side, eller ved at dreje to hjul fri af 
hinanden. 
Tjek manualen på din maskine. 

Tråd spolen ved at følge manualen eller 
markeringerne på din maskine og vind trå-
den om spolen nogle gange. Skub spolepin-
den mod højre. Tryk på pedalen og spol.
Klip tråden, skub spolepinden til venstre og 
slå nålebevægelsen til igen.

TRÅDNING AF MEKANISK MASKINE - SPOLING
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KURSUSDEL 1: KOM GODT FRA START 
2: Trådning af forskellige typer maskiner  

Først skal undertråden ud af spolehuset. 
Løft plastikpladen som dækker spolen og tag 
spolen op af maskinen.

Tråd spolen ved at følge manualen eller 
markeringerne på din maskine. Skub spole-
pinden mod højre. Tryk på pedalen og spol.
Klip tråden og skub spolepinden til venstre.

Læg spolen tilbage i spolehuset:
Hold spolen så tråden falder til venstre - 
altså så tråden former et p.
Læg spolen i spolehuset og følg markerin-
gerne så at du får lagt undertråden som den 
skal. Klik plastikpladen på plads igen

Tråd overtråden ved at følge manualen eller 
markeringerne på maskinen, Husk at kon-
trollere at tråden går igennem spændings-
skiverne.

TRÅDNING OG SPOLING AF COMPUTERSTYRET MASKINE

Sæt spolen ind i spolehuset:
Hold spolen så tråden falder til højre - altså 
så tråden former et lille q.
Put spolen ind i spolehuset.  

Træk tråden baglæns gennem revnen på 
spolehuset.
Hold spolehuset ved at hive i metalspidsen.

Kontroller at nålen er i øverste position.
Sæt spolehuset ind i maskinen. På mange 
maskiner, skal den lille pind øverst på spo-
lehuset ramme ved ”klokken 12”. Når den 
sidder rigtigt, kan du høre et lille klik.  

Tråd overtråden ved at følge manualen eller 
markeringerne på maskinen, Husk at kon-
trollere at tråden går igennem spændings-
skiverne.
Hent undertråden op ved at sænke nålen 
vha. håndhjulet og forsigtigt hive undertrå-
den op.

TRÅDNING AF MEKANISK MASKINE - TRÅDNING
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3. Sy fra den ene 
markerings-knappenål, 
rundt langs kanten af 
stoffet og til den anden 
markeringsknappenål.
Hold den samme afstand 
(sømrum) fra nål til stofkant 
hele vejen. Husk at hæfte 
(sy baglæns et par sting) i 
begge ender. 

4. Når du kommer til et 
hjørne, så drej forsigtigt hjulet på symaskinen, så du rammer 
det rigtige sted med nålen.     
Stop med nålen stadig i stoffet. Løft trykfoden. Drej stoffet 90 
grader, sænk trykfoden og sy videre.

3: Sy en nålepude  
I video 3 syr jeg en nålepude. Det er et nemt projekt at begynde med, og 
det er et, der kan tages i brug med det samme.

DET SKAL DU BRUGE:
2 stykker stof, der hver måler 10 cm x 10 cm. Hvis du har en rest 
bomuldsstof er det fint. HVis du ikke har noget stof liggende, kan du 
også bruge lidt af et gammelt viskestykke, eller klip af et par gamle 
bukser.
Sytråd, der passer til stoffet.
Symaskinenål universal str 80
Knappenåle.
Evt. markeringskridt eller lidt sæbe.
Fyld til nålepuden. Du kan bruge pudefyld (f.eks. fra en købt pude), vat 
eller, hvis det skal være super godt, hår. I gamle dage brugte man ofte 
hestehår - eller menneskehår - som fyld i nålepuder. Det giver en god 
struktur til puden, og nogle mener også at det er med til at holde nålene 
skarpe.

SÅDAN GØR DU:

1. Læg de 2 stofstykker sammen 
ret mod ret. Sæt knappenåle for 
at markere hvor du skal starte og 
slutte sømmen.

2. Sæt knappenåle, der holder 
stoffet sammen mens du syr.
Markér eventuelt hjørnerne, så 
det bliver nemmere at se hvor du 
skal stoppe og dreje stoffet.
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9. Sæt nåle ved åbningen, for 
at holde den lukket og sy 
tæt på kanten, 2 - 4 mm 
fra kanten, langs åbningen 
- eller hele vejen rundt.

10. Put nåle i din nye nålepude!

3: Sy en nålepude  
5. Klip hjørnerne.

6. Pres sømmene som vist i 
videoen. Pres sømrummet ved 
åbningen ind mod vrangen.

7. Vend nålepuden til retsiden og 
pres den fra retten.

8. Put fyld i puden. Sørg for at 
komme ud i hjørnerne.
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2. Stryg dit stof og læg det på et bord foldet, så ægkanterne ligger 
over hinaden og de klippede kanter ligger øverst og nederst.

3. Placér din mønsterdel på stoffet, så at trådretnings-pilen på 
mønstret er paralelt med ægkanterne.

4. Sæt mønstret fast med nåle og klip det ud. 

5. Overfør markeringerne for pudens åbning til stoffet ved at 
lave et lille snip (max 5 mm stort!) i kanten af puden, der hvor 
markeringerne på mønstret er.

Så er vi kommet til video 4, hvor jeg viser dig hvordan du laver mønster 
til, og syr, en nem pyntepude.

DU SKAL BRUGE:
1 pude. Min er 40 cm x 40 cm
Stof til betrækket. Jeg anbefaler en bomuldskvalitet, for det er både nemt 
at sy og at presse. Du skal bruge et stykke der er lidt højere end din pude 
og lidt over dobbelt så bredt som din pude. Hvis din pude er meget stor 
(over 60 cm) , skal du bruge et stykke, der er lidt over dobbelt så højt 
som din pudes mål og lidt bredere end din pude.
Tråd, der matcher dit stofs farve.
Symaskinenål universal str 80
Mønsterpapir, linealer og blyant eller tus
Knappenåle og nålepude 

SÅDAN GØR DU:

1. Tegn mønstret op på 
mønsterpapir, som jeg viser 
på videoen.    
Jeg tegner f.eks. en firkant, med 
rette hjørner på 40 cm x 40 cm. 
Rund evt. hjørnerne og klip 
mønstret ud.    
Husk at tegne trådretning og 
markeringer for åbning på 
mønstret.

4: Vi syr en nem pyntepude  
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4: Vi syr en nem pyntepude  
6. Tag mønstret af stoffet og læg de to pudedele ret mod ret, som vi 

gjorde ved nålepuden.
 
7. Sæt nåle både som markering ved start og slut og for at holde 

stofdelene sammen.

8. Sy pudedelene sammen ved at starte ved den ene markering og 
sy hele vejen rundt langs kanten indtil du kommertil den anden 
markering. Husk at hæfte både ved start og slut.

9. Pres sømmene, klip evt hjørnerne og vend puden ud til retsiden. Pres 
pudebetrækket fra retsiden.

10. Put puden ind i pudebetrækket og sæt nåle for at holde åbningen 
lukket.

11. Sy pudens lukning ved at sy ca. 3 mm fra kanten.

12. Puf puden ud og sæt den i sofaen!
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4. Klip først forstykket i et lag stof (du skal jo kun bruge 1 
forstykke).

5. Fold herefter stoffet dobbelt og klip bagstykket ud i 
dobbelt lag stof - så 
du får 2 bagstykker. 
Markér overlap og 
oplægningssøm med små 
snip.

6. Afslut kanterne på 
oplægningssømmen med 
zigzag, overlock eller en 
takkesaks.

NU bliver det sjovt!
Nu skal vi lave om på pudemønstret, så vi laver en pude med overlap 
som lukning. Jeg viser dig hvordan du laver mønstret og syr hele puden.

DU SKAL BRUGE:
1 pude. Min er 40 cm x 40 cm
Stof til betrækket. Jeg anbefaler en bomuldskvalitet, for det er både nemt 
at sy og at presse. Du skal bruge et stykke der er lidt højere end din pude 
og lidt over dobbelt så bredt som din pude. Hvis din pude er meget stor 
(over 60 cm) , skal du bruge et stykke, der er lidt over dobbelt så højt 
som din pudes mål og lidt bredere end din pude.
Tråd, der matcher dit stofs farve.
Symaskinenål universal str 80
Mønsterpapir, linealer og blyant eller tus
Knappenåle og nålepude 

SÅDAN GØR DU:

1. Tegn mønstret op på mønsterpapir, som jeg viser på videoen. Jeg  har 
tegnet mønstret fra den forrige pude af, så jeg har en kopi.   
Det gamle mønster bruger jeg til forstykke, mens det nye skal blive 
til bagstykkerne (der skal overlappe). 

2. Klip mønsterkopien midt over. Tillæg herefter 5 cm til overlap og 2 
cm til oplægningssøm. Se hvordan på illustrationen på næste side.

3. Stryg dit stof og læg det på et bord, med de klippede kanter liggende 
øverst og nederst.

5: Sy en pyntepude med overlap  
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12. Sy puden hele vejen rundt. Husk at hæfte.

13. Pres sømmene og vend retten ud på pudebetrækket. 

14. Put en pude i pudebetrækket, og sæt puden i sofaen - eller hvor 
du nu vil have den!

5: Sy en pyntepude med overlap  
7. Pres oplægningssømmene på bagstykkerne om mod vrangsiden og 

sæt nåle.

8. Stik (altså sy med lige-ud-søm) 
oplægningssømmen fast, ved at 
sy 1,5 cm fra kanten.

9. Pres oplægningssømmene.

10. Læg de to bagstykker oven på 
hinanden, så de overlapper. 
De skal mødes ved de hak, 
du lavede for overlap (det er 
nemmest at se på videoen). Sæt 
nåle for at holde bagstykkerne 
sammen, eller ri (sy med lange 
sting) helt ude i kanten for at 
holde dem sammen.

11. Læg forstykket og de to 
bagstykker sammen, ret mod 
ret og sæt nåle for at holde 
stoflagene sammen.
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I næste kursusdel... 
I kursusdel 2: ”Symønstre og dig” skal du arbejde med hvordan du tager 
kontrollen over symønstrene og bruger dem til din fordel, fremfor bare 
at være slave af dem. Nu skal vi snuse lidt til tøjsyningen. Du lærer om 
måltagninger og lærer at læse bag om linjerne på målskemaet. Og så 
lærer du en masse tips og tricks, der gør det så meget enklere at sy med 
gode symønstre. Du lærer at læse tegnene på selve mønstret og at over-
føre de vigtige ting til stoffet på den mest præcise – men mindst omstæn-
dige - måde. Og så arbejder vi trin for trin gennem to enkle symønstre 
(på hhv. fleecesokker og babybukser) i to forskellige typer materialer.

Til kursusdel 2 skal du bruge:

60 cm bomuldsstof til babybukser. Det skal være mindst 110 cm bredt.
Elastik til babybuksens talje. Den skal være 1 - 1.5 cm bred

50 cm fleece til fleecesokker (hjemmesokker eller gumminstøvle-sok-
ker). Sokkerne kan laves i hvilken som helst størrelse, fra skostørrelse 
ca. 26 til ca. 47.

Tråd der matcher stoffet.

Symaskine, mønsterpapir, blyant/tus, sakse, knappenåle, sømometer, 
stretch/ballpoint symaskinenåle, universal symaskinenåle.

Vi ses til onlinemøde og på kursusdel 2!  


