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MELLEMLÆGSSERVIET 
MED LYSERØD PÆON
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Pæonerne er designet efter fri fantasi og er altså ikke 
naturgengivelser. Til gengæld får du, hvis du broderer alle 
tolv, en farvemættet serie af eventyrlige blomster. 

 = lysest lilla nr. 211
 = lys rosalilla nr. 554
 = lyslilla nr. 209
 = mørkere lilla nr. 208
 = mørklilla nr. 550
 = mørk rosa nr. 603
 = mørkere rosa nr. 602
 = lys rosa nr. 963

GARN: Mouliné fra DMC
Sy konturer med stikkesting 
med 2 deltråde i mørkere lilla 
nr. 208.

✿ ✿
MELLEMLÆGSSERVIET MED PÆON 
Der broderes med korssting, stikkesting og 
evt. franske knuder.
Mål: 16 x 16 cm.
Materialer: 20 x 20 cm bleget hørlærred 
med 11 tråde pr. cm • Broderigarn i de far-
ver, som er nævnt i signaturforklaringen.  
Alle materialer er fra Permin.

Vejledning: Kast over stoffets kanter, så de 
ikke trevler. Ri midten ind vandret og lodret 
på stoffet. Find midten af diagrammet, og 
tæl mønsteret ud herfra. Sy korssting med 
3 deltråde i nålen over 2 tråde i stoffet, sy 
konturer med stikkesting og 2 tråde i nålen 
med mørkere lilla fv 208. Sy (evt.) franske 
knuder med 4 deltråde i nålen (angivet på 
diagram med indrammede felter): Stik op i 
venstre nederste hjørne (som beg til kors-
sting), dan en knude, og stik ned i øverste 
højre hjørne, eller sy alm. korssting i stedet 
for franske knuder.
Montering: Klip én tråd over 3 cm fra en af 
kanterne, ca. i midten. 
Træk trådenderne ud til hver side indtil 3 
cm fra de tilstødende lodrette kanter, og 
hæft trådene. Gør dette på alle 4 sider. Pres 
et dobbelt ombuk til vrangen, fold ud igen, 
og klip hjørnespidserne af indtil 5 mm før 
den fold, som markerer serviettens ydre 
kant. Fold ombukket ind igen, så der dannes 
en diagonal linje i hjørnet fra vrangsiden. 
Pres og sy den lille diagonale hjørnesøm 
med små usynlige sting, pres og ri det dob-
belte ombuk, så det ligger trådlige. Sy en 
stikhulsøm over 3 tråde hele vejen rundt fra 
vrangen: Tag et sting bag et trådbundt på 3 
tråde, stik derefter ned i sømkanten, træk 
stinget til, og gentag.

Den anden pæon i se-
rien af månedsbroderier 
er i samme stil som den 
forrige, men i en anden 
farveholdning og med va-
riation i brugen af kontur-
sting og franske knuder.
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Månedens broderi

FORHANDLERE
BC Garn, tlf. 75 89 73 84, www.bcgarn.dk
Ikea, tlf. 70 15 09 09, www.ikea.dk
Jewlscph, www.jewlscph.com
Mos Mosh, www.mosmosh.com
Noa Noa, tlf. 36 99 30 00, www.noa-noa.dk
Permin, tlf. 36 72 12 00, www.permin.dk
Vivian Høxbro, tlf. 54 44 04 75, www.viv.dk

Broderi 
med struktur
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