
PØLSEPATCHWORK
MÅLSÆTNING: 3 METER LANG PØLSE MED EN DIAMETER PÅ 200 CM
ANTAL PATCHWORKDELE PÅKRÆVET: 420 STK- 60 BLOMSTER

Retside Vrangside

Pap

Stof

VEJLEDNING:
Forberedelse: De små sekskanter bruges til optegning på pap, 
de store til udklipning af materiale.

Grib en lille sekskantet træskabelon og tegn 
arket fuldt op med blyant. Vær så præcis som 
overhovedet under optegningen, da det har 
stor betydning for syningen senere.
Delene tegnes op så de ligger i mønster på 
pappet. Således bruges materialet maksimalt. 
Klip herefter papdelene ud.

Grib en  stor sekskantet træskabelon og tegn 
omridset op med kridt. Placer skabelonen så 
tæt som muligt på den foregående, for at få det 
maksimale ud af materialet. Klip det ønskede 
materiale ud. Forbered gerne minimum 10 dele 
af gangen.

Tag en sekskantet papdel og et stykke stof og 
stryg stofstykket rundt om pappet, en side af 
gangen. Vær opmærksom på at sto�et stryges 
så stramt som muligt om både sider og hjørner.
Find nål (hvid tråd) og tråd og ri  med store 
sting sto�et fast på papdelen, så det ikke kan 
bevæge sig, når delene skal syes sammen.

Delene ser ud som på illustrationen, når de er 
klar til sammensyning.
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Tag 2 af de forberedte patchworkstykker og 
placer dem ret mod ret, så pappet vender 
udad. Tråd nålen med den brune tråd, og klip 
den herefter af rullen, således undgår man at  
tråden “ruller” modsatrettet under syningen, 
hvilket kan besværliggøre arbejdet. Slå knude 
på enden. 
Træk nålen under sømrummet i det første 
hjørne, så knuden gemmes mellem sto�agene.

Sy herefter igennem de to lag materiale, så der 
gribes et par tråde fra hvert stofstykke.  Vær 
hele tiden opmærksom på at hjørnerne �ugter 
med hinanden, da det ellers senere kan blive 
vanskeligt at tilføje yderligere stykker. Det er 
vigtigt at der ikke syes igennem pappet, da 
dette senere skal �ernes.
Hæft enden og træk igen nålen ud mellem pap 
og sto�ag og klip af.

De sammensyede dele skulle efterfølgende 
se således ud.

Sy herefter en del på de øvrige 5 sider så der 
dannes en “blomst”.

  

Der kan nu påbegyndes en ny blomst.

Herefter samles siderne på de 6 tilføjede dele, 
og blomsten er afsluttet. 
Lad risting og pap forblive i “blomsten”, da de 
først �ernes når de enkelte blomster syes 
sammen.

  

Kan vi klare det? Ja vi kan!
Sammen syer vi pølsen alle mand!
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