kanten på flæsen, rynk sammen, så
den passer til broderistykkets omkreds.
Sy flæsen på langs kanten hele vejen
rundt, ret mod ret.
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Bestillingsnr.: 99539.
Pris: 97,50 kr.
Bemærk! Pakningen indeholder alle
materialer.

SERVIET OG GRYDELAPPER

ÆGGEVARMERE
Broderet med korssting og stikfor- og bagstykke sammen, ret
kesting.
mod ret. Vend den nederste
Færdigmål:
Ca.
7,5
x
7,5
cm.
kant op i æggevarmeren, så det

Materialer: Stof: Aida med 7,5
danner foer.
trådbundter pr. cm.
Garn: DMC 117 broderigarn,
Bestillingsnr.: 16-4327.
der broderes korssting med og
Pris: 65,00 kr.
stikkesting med 1 deltråd i nåBemærk! Pakningen indeholder
len. Alle sting over 1 trådbundt i
alle materialer.
stoffet. Materialerne er fra Permin, tlf. 36 72 12 00 eller se
www.permin.dk.
Klippemål: Et stykke hørlærred
på ca. 12 x 32,5 cm til hver
æggevarmer.
Vejledning: Find midten af stof
og diagram, se skitsetegning
Æggevarmere
for placering.
727 lys gul
Montering: Pres det færdige ar725 gul
bejde fra vrangsiden med et
721 orange
fugtigt klæde over. Klip broderi3326 lys rosa
stykket ud efter skabelonen til
335 rosa
Påskehåndarbejde 10 16/02/06 10:42 Side 4
æggevarmeren, og klip 1 bag350 rød
stykke i samme størrelse også
3755 lys blå
af aidastykket – husk sømrum.
798 blå
Sno et lille stykke på ca. 8 cm
797 mørk blå
af det gule garn til strop, og
3348 lys grøn
hæft den på midtfor foroven
3347 grøn
imellem for- og bagstykke. Sy
844 mørk grå
ÆGGEVARMERE
6 Broderet med korssting og stik- for- og bagstykke sammen, ret
kesting.
mod ret. Vend den nederste
Færdigmål: Ca. 7,5 x 7,5 cm.
kant op i æggevarmeren, så det
Materialer: Stof: Aida med 7,5
danner foer.
trådbundter pr. cm.
Garn: DMC 117 broderigarn,
Bestillingsnr.: 16-4327.
der broderes korssting med og
Pris: 65,00 kr.
stikkesting med 1 deltråd i nåBemærk! Pakningen indeholder
len. Alle sting over 1 trådbundt i
alle materialer.
stoffet. Materialerne er fra Permin, tlf. 36 72 12 00 eller se
www.permin.dk.
Klippemål: Et stykke hørlærred
på ca. 12 x 32,5 cm til hver
æggevarmer.
Vejledning: Find midten af stof
og diagram, se skitsetegning
Æggevarmere
for placering.
727 lys gul
Montering: Pres det færdige ar725 gul
bejde fra vrangsiden med et
721 orange
fugtigt klæde over. Klip broderi3326 lys rosa
stykket ud efter skabelonen til
335 rosa
æggevarmeren, og klip 1 bag350 rød
stykke i samme størrelse også
3755 lys blå
af aidastykket – husk sømrum.
798 blå
Sno et lille stykke på ca. 8 cm
797 mørk blå
af det gule garn til strop, og
3348 lys grøn
hæft den på midtfor foroven
3347 grøn
imellem for- og bagstykke. Sy
844 mørk grå
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SERVIET Serviet, grydelapper og
Serviet og1forklæde
grydelapper
Materialer:
stykke aida på ca. 25 x 25
cm med 5,5 744
trådbundter
lys gul pr. cm, 8 x 110
cm gulternet725
stofgul
til flæse samt DMC
117 broderigarn
ifølge diagram.
341 blå
Materialerne793
er fra
O. Oehlenschlägers
mørk
blå
Eftf., tlf. 70 20
36grøn
70.
988
Vejledning: 613
Findlys
midten
beigeaf aidastoffet
og diagrammet,
640 begynd
beige her eller tæl ud
herfra. Broder
korssting
med 2 deltråde
3371
sortbrun
i nålen, og stikkesting
med 1 deltråd i
352 lys rosa
nålen. Pres det
351færdige
rosa arbejde fra
vrangsiden med et fugtigt klæde over.
Klip kanterne rene ind til 2,5 cm fra broderiets kant hele vejen rundt. Fold flæsens ene langside 10,5 + 0,5 cm om til
vrangsiden, og sy fast med en stikning.
Sy flæsestykket sammen til en ring, ret
mod ret. Sy en rynketråd i langs trevlekanten på flæsen, rynk sammen, så
den passer til broderistykkets omkreds.
Sy flæsen på langs kanten hele vejen
rundt, ret mod ret.
Bestillingsnr.: 99539.
Pris: 97,50 kr.
Bemærk! Pakningen indeholder alle
materialer.
Serviet, grydelapper og
forklæde
744 lys gul
725 gul
341 blå
793 mørk blå
988 grøn
613 lys beige
640 beige
3371 sortbrun
352 lys rosa
351 rosa

GRYDELAPPER
Materialer: 2 stykker aida på ca. 25
x 30 cm med
5,5VERDEN
trådbundter
pr. cm
HENDES
nr. 10/2006
gulternet stof til foer og skråbånd,
mellemfoer og DMC 117 broderiga
ifølge diagram.
Materialerne er fra O. Oehlenschlägers Eftf., tlf. 70 20 36 70.
Vejledning: Find midten af aidasto
fet og diagrammet, begynd her elle
tæl ud herfra. Broder korssting med
2 deltråde i nålen, og stikkesting
med 1 deltråd i nålen. Pres det fær
dige arbejde fra vrangsiden med et
fugtigt klæde over.
Klip kanterne rene ind til 2,5 cm fra
broderiets kant hele vejen rundt. Kl
mellemfoer og bagstykke i samme
størrelse. Klip ca. 90 cm skråbånd.
Hæft broderistykket sammen med
bagstykket, vrang mod vrang med
mellemforet imellem. Sy skråbånd
på hele vejen rundt langs kanten,
husk at sy 1 lille strop i foroven.
Broder, og sy den anden grydelap
på samme måde.
Bestillingsnr.: 99541.
Pris: 145,00 kr.
Bemærk! Pakningen indeholder alle
materialer.
HENDES VERDEN nr. 10/2006

