Jelly Donut kaffebrik
med nissebørns stitchery
Stitchery design af SAT-Design
str. diameter på 18 cm
Til håndsyning over pop (pap medfølger til 2stk)
Materialeangivelse, til 2 stk.:
Ca. 10 x 20 cm hør/bomuld (Essex linen) til at brodere
på
Ca. 8 x 32 cm af hver 4 forskellige rød/hvide julestoffer
Ca. 20 cm stof til bagside (her rød med hvide prikker)
Ca. 18 x 40 cm tynd volumenvlies
Rød Valdani perlegarn og evt. rød quiltetråd
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Jelly Donut Kaffebrik med nissebørns stitchery
str. 18 cm i diameter
Håndsyning over pap og håndbroderi

Design af Helene Juul ‐ Stitchery design af SAT‐Design
Denne lille kaffebrik er enkel, men sød pga. det finurlige stitchery af et par søde nissebørn. Vil du
ikke brodere, kan du naturligvis bruge et motivstof i midten. Nissepigen blev oprindelig brugt som
mønster på butikkens julekursus i år, men da et kunde efterspurgte en lille nissedreng til at gøre
nissepigen selskab, måtte jeg jo have fat i min bonusdatter, der står bag SAT‐Design … og nu har
hun tegnet en rigtig fræk lillebror. Jeg håber I abonnenter vil få fornøjelse af mønstret, som er
Helene Juul Designs 2. Advents gave.

Syvejledning
Brug et patchwork‐skæreset til at skære stofferne frem for at klippe dem selv. Med et skæresæt
kan du skære igennem op til 8 stykker stof på én gang, hvilket vil lette arbejdet, når man skal
skære meget. Du skal min. have ¾ cms sømrum på alle dine elementer (gerne 1 cm).
Stofberegningen er lavet ud fra et sømrum på 1 cm.
Gode råd når du syr i hånden:


Når man syr i hånden er det vigtigt at være opmærksom på sin sytråd.



Brug altid en farve, der passer, men syr du f.eks. to forskellige farver stof sammen, skal du altid vælge en sytråd i den
mørkeste farve, så synes stingene mindst på forsiden.

Sådan syr du servietten:
Dækkeservietten består af 1 midterfelt af hør/bomuld, hvor der er broderet et lille nissemotiv.
Dette gøres først. Stryg evt. lidt H180 (tynd vlieseline med lim) bagpå dit stof inden du broderer.
Det er ret enkle broderisting, der er brugt; stikkesting og et par franske knuder.
Dernæst ries/limes stof omkring ringens 8 dele (lad være med at bukke sømrummet ind omkring
den inderste kreds) og disse syes sammen til ”en ring” .
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Nissemotivet ries/limes nu til midtercirklen. Jeg synes det gik nemt at bukke sømrummet ind v.h.a.
limstift, men man kan også trække en ri‐snor og trække den til omkring pappet. Hvis man lige giver
cirklen lidt spraystarch og stryger, så beholder cirklen sin facon, selvom man piller pappet ud.
Til slut applikeres cirklen midt på ”ringen” med ”usynlige sting”, needle‐turn applikation.

Montering
På denne serviet har jeg valgt at lave en montering, som jeg synes er meget elegant til arbejder,
der er ”runde”; seks‐ og ottekantede – nemlig at bruge bagsidestoffet som kant og placere
topstykket således, at man kan se lige meget af den ombukkede bagsidekant på alle sider. Vælg et
stof, som matcher stofferne brugt på forsiden.
OBS – Hvis du vælger denne afslutning quiltes servietten først efter montering!
Start med at klip et stykke tynd volumenvlies efter bagsideskabelonen samt et stykke bagsidestof,
der har rigeligt med sørum … gerne 2 cm. Spørg hvordan jeg fandt ud af at det skulle være rigeligt
… ja, mit var ikke helt stort nok ;‐)

Spray volumenvliesen med limspray (jeg bruger 505 som ikke klistrer til nålen, når man senere skal
quilte) og placér den indenfor den påtegnede cirklen på vrangen af bagsidestoffet. Læg nu
papstykket ovenpå og træk en ritråd langs med kanten af bagsidestoffet og træk til omkring
papcirklen. Spray kanterne med limspray og stryg og pil pappet ud.
Nu skal forsiden placeres midt på så du har lige meget bagside hele vejen rundt. Her vil det vise
sig, hvis du har for lidt sømrum. Du kan sætte forsiden fast med nåle eller gøre som jeg, der lige
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gav forsiden et par små dryp med Roxanne Glue‐Baste‐it lim langs med kanten (på vrangen
naturligvis).
Nu applikeres forsiden fast til bagsiden med ”usynlige” sting, needle‐turn applikation.
Du kan quilte rundt om midtermotivet og/eller langs med kanten af servietten med rød tråd.

God jul … og god fornøjelse!

Nissebørns stichery © SAT‐DESIGN 2014

