
Mulepose
med bogstaver

Det skal du bruge:
- Navnets bogstaver (her er brugt skriften 
Arial i Word, str. 220 med teksteffekt 
’ingen udfyldning’ og ’linje’ som konturstreg.)
- Vliesofix (selvklæbende vlieseline)
- Uldfilt til bogstaver
- Bomuldslærred klippet ud i målene:
      2 styk: 40 x 45 cm (sider)
      2 styk: 8 x 50 cm (hanke)
      2 styk: 5 x 40 cm (belægninger)

Stryg vliesofix på uldfilten og lad 
papiret sidde på.

Bogstaverne placeres på vliesofix’ens 
papir og kan enten limes fast eller 
tegnes af.
OBS! husk at spejlvende 
bogstaverne.

Pil herefter begge lag papir af (både 

det printede og vliesofix’ens) og 

placer navnet på nettets forside.

Stryg så bogstaverne fast.

Når bogstaverne sidder fast stikkes 

rundt i alle kanter. Her er brugt en 

zig zag med en bredde på 3 og en 

stinglængde på 0,5. Det giver en tæt 

zig zag der ikke er alt for bred.

Tip: I stedet for zig zag kan andre 

pyntestikninger vælges.



Hankene stikkes rundt langs kanten. 

Hankene sys sammen ret mod ret og 

vendes.

Pres dem flade med strygejern.

Sy nu nettets sider sammen ret 

mod ret med 0,5 cm og klip evt. 

overskydende sømrum af.

Vend og pres alle kanter flade.

Stik så rundt i kanten med 0,6-1 cm 

sømrum.



Belægningerne presses op med 1 cm 

inden de sys sammen ret mod ret i 

hver side.

Pres belægningens sømrum til hver 

side.

Pres opfoldningen på plads igen. 

Placer hankene cirka 10 cm inde fra 

hver side.

OBS! De skal stikke 2 cm udover 

kanten som vist. 

Tilføj belægningen udover hankene, 

ret mod ret mod nettets sider.
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Sy sammen med 1 cm sømrum. 

Lad hankens ende blive foldet 

ind i den opstrøgede kant på 

belægningen.

Fold så belægningen ned på 

vrangsiden og pres fladt. 

Stik rundt i kanten (nettets top) samt 

nederst på belægningen.

Giv hankene et par ekstra 

stikninger som vist, for at forstærke 

holdbarheden.


