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Vejledning: Syning af pude med knaphuller
(design 1 og 2)
Følgende vejledning viser 2 design til montering af pude, begge lukkes med knapper.

Design 1:
Pudebetrækket syes med en lukket
kant.

Design 2:
Pudebetrækket afsluttes med en
kant som ved tæpper.

Eksempel på pude 40 x 40 cm:
Stofforbrug til bagstykke: 45 x 55 cm ved begge design.
Design 1:
Pudens forstykke og bagstykke syes sammen ret mod ret.
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•
•

Pudens forstykke er klargjort og består af et patchworkstykke, pladevat og et
monteringsbagstykke. Forstykket er quiltet efter behag.
Klip/skær stof til pudens bagstykke, et stykke stof på 45 x 35 cm og et stykke stof på 45 x
20 cm.

•

Fold et ombuk på hvert af de to stykker stof på den lange side. Buk først 1 cm om på
vrangsiden og dernæst 3 cm. Hæft med knappenåle.
Sy en stikning langs kanten og pres arbejdet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

På det største stykke stof syes 2 evt. 3 knappehuller.
Sy knapper på det mindste stykke stof.
Knap de to stykker sammen.
Læg bagstykket og patchworkforstykket ret mod ret.
Skær bagstykket til så det passer til forstykket.
Sy en stikning hele vejen rundt.
Klip evt. lidt af sømrummet væk ved hjørnerne, så er de nemmere at få pæne.
Vend pudebetrækket og ret hjørnerne til.
Kom en monteringspude i pudebetrækket.

•
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Design 2:
Pudens forstykke og bagstykke syes sammen vrang mod vrang og afsluttes med en kant som ved
tæpper. Se syvejledningen afsluttende kant metode 1 eller 2.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pudens forstykke er klargjort og består af et patchworkstykke, pladevat og et
monteringsbagstykke. Forstykket er quiltet efter behag.
Klip/skær stof til pudens bagstykke, et stykke stof på 45 x 35 cm og et stykke stof på 45 x
20 cm.
Fold et ombuk på hvert af de to stykker stof på den lange side. Buk først 1 cm om på
vrangsiden og dernæst 3 cm. Hæft med knappenåle.
Sy en stikning langs kanten og pres arbejdet.
På det største stykke stof syes 2 evt. 3 knappehuller.
Sy knapper på det mindste stykke stof.
Knap de to stykker sammen
Læg bagstykket og patchworkforstykket vrang mod vrang..

Skær bagstykket til så det passer til forstykket.
Sy en stikning hele vejen rundt.
Sy en afsluttende kant på pudebetrækket. Se syvejledningen afsluttende kant metode 1
eller 2.
Kom en monteringspude i pudebetrækket.
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