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Små, gule kyllinger
– myldrer frem, når det er påske. Her har de sat sig på både æggevarmeren, 
servietringen og den lille mellemlægsserviet.
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ÆGGEVARMER
Materialer: 2 stykker hørlær-
red på hver ca. 14 x 19 cm (10 
tr. pr. cm), en rest termofoer, 
vlieseline og DMC broderigarn 
ifølge diagram.
Hørlærredet er fra O. Oehlen-
schlägers Eftf., tlf. 70 20 36 70.
Vejledning: Find midten af det 
ene stykke hørlærred og på 
diagrammet, start broderiet 
her eller tæl ud herfra. Broder 
korssting og stikkesting med 2 
deltråde i nålen. Pres det fær-
dige arbejde fra vrangsiden 
med et fugtigt klæde over. Klip 
de 2 stykker hørlærred til efter 

skabelonen – husk sømrum. 
Klip 2 stykker termofoer efter 
skabelonen, men uden ombuk 
forneden. Stryg vlieseline på 
vrangsiden af hørlærredstyk-
kerne. Sy hørlærredstykkerne 
sammen ret mod ret, og vend. 
Sy termofoeret sammen på 
samme måde. Læg termoforet 
ind i æggevarmeren, fold om-
bukket op i, og sy det fast med 
små usynlige sting.
Sno en snor af det grønne 
garn på ca. 30 cm, og sy den 
på langs kanten hele vejen 
rundt. 

 = 743 gul
 = 703 grøn

741 orange til ben og næb (stikkesting)
801 brun til øje (stikkesting)

 = 743 gul
 = 741 orange
 = 703 grøn
 = 898 brun

Stikkesting syes med orange

 = 743 gul
 = 946 orange
 = 703 grøn
 = 209 lilla
 = 839 brun

SERVIETRING
Materialer: 1 stykke hørlær-
red på ca. 10 x 15 cm (10 tr. pr. 
cm), vlieseline og garn ifølge 
diagram.
Hørlærredet er fra O. Oehlen-
schlägers Eftf., tlf. 70 20 36 70.
Vejledning: Find midten af 
hørlærred og diagram, start 
broderiet her eller tæl ud herfra. 
Broder korssting og stikkesting 
med 2 deltråde i nålen. Pres det 
færdige arbejde fra vrangsiden 
med et fugtigt klæde over. Klip 
kanterne rene, så stykket måler 
13 (bredde) x 10 cm, som er inkl. 
1 cm sømrum. Fold sømrummet 
om til vrangsiden, og pres. Fold 
stykket sammen, og sy synin-
gen midtbag sammen med små, 
usynlige sting. Sy siderne sam-
men på samme måde.
Sno 2 stykker snor af det grønne 
garn på hver ca. 15 cm, og sy 
dem på midtpå i hver side som 
bindebånd. 

MELLEMLÆGSSERVIET
Materialer: 1 stykke hørlærred 
på ca. 20 x 20 cm og garn ifølge 
diagram.
Hørlærredet er fra O. Oehlen-
schlägers Eftf., tlf. 70 20 36 70.
Vejledning: Find midten af 
hørlærred og diagram, start 
broderiet her eller tæl ud herfra. 
Broder korssting og stikkesting 
med 2 deltråde i nålen. Pres det 
færdige arbejde fra vrangsiden 
med et fugtigt klæde over. Klip 
kanterne rene, så der er 2,5 cm 
sømrum fra broderiets kant og 
ud til trevlekanten. Fold kanterne 
0,5 + 1 cm om til vrangsiden, og 
sy fast med små, usynlige sting. 

Spørg om 
Håndarbejde

Hanna Jørgensen

Strik og hækling
tlf. 39 45 75 81

Stella Bjerg Frandsen

Broderi og syning
tlf. 39 45 75 80

Ring til os hver tirsdag 
eller torsdag fra kl. 9-12, 
hvis du har spørgsmål 
om  Hendes Verdens 

håndarbejde.
Vi hjælper med opskrifter 

2 år tilbage. 
Du kan også sende 

en e-mail til
hanna@hendesverden.dk 

eller 
stella@hendesverden.dk 
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