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Junior for- og bagstykke
(baby og voksen ligger til fold)
Sømmerum med franske sømme:
1.1) læg for og bagstykke vrang mod 
vrang, så retsiden vender ud af
> Overlock kant (3-trådet) eller sy med 
stikkesting 3-4mm fra kant

1.2) Pres sømmen til den ene side ved 
at stryge/presse stoffet fra bagsiden

1.3) Fold i sømmen ret mod ret og 
stryg fra vrangsiden eller “nus” søm-
men til at ligge i midten

1.1)

Familiens sengetøj
Syvejledning
Dyne- og hovedpudebetræk

Om du sy´r baby, junior eller voksen betræk, så er fremgangsmåden den samme. Dog skal 
juniorbetrækket for- og bagstykke sys sammen, hvor baby og voksenudgaven ligger til fold.

*Produktet er bæredygtigt digitalt printet, hvilket kan betyde en mindre afvigelse mellem marke-
ringer og anviste mål i nedenstående tekst. 
I tilfælde af dette anvend da de markerede mål.

Rigtig god fornøjelse!

*Når der er tale om for- og bagstykke, så er forstykket, som regel, det med logo og bagstykket 
uden logo (på både pude- og dynebetræk)

1.2) søm på retsiden

1.3) søm skjult mellem stoflag

Forstk.

Juniorbetræk for- og bagstykke:
Sy med overlock el. stikkesting

Bagstk.
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1.4) Sy med stikkesting 6-7mm fra 
foldet søm. Sørg for at sømmen bliver 
indkapslet som vist på billederne:

1.4) søm i indkapslingsproces

1.4) søm færdig indkapslet

Søm strøget til den ene side

For- og bagstykke ombuk strøget

2.1) 3cm ombuk af bagstykket Baby / Junior / Voksen 
Bunde på både pude- og dynebe-
træk

2.1) Overlock bund af forstykke og 
bagstykke
> Stryg 3cm ombuk på bagstykke

*Anvend et strygestof, når du stryger 
fra retsiden (så holder du bedre på 
farverne)

Forstk.

Bagstk. 3cm
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Lynlås til både hovedpude- og 
dynebetræk
2.2) sy trense-stikning (stikkesting 
frem og tilbage hen over lynlåsene i 
begge ender c.a. 2cm fra kant af lyn-
lås-tænder og igen 3-4cm fra yderste 
trense.  
> Klip lynlås til, som vist billede C-B

> Skift trykfod til lynlås 
trykfod

2.2) 

2.3.A) 

1mm af kantens ombuk titter ud
2.3.B) Færdigt resultat  

Passering af lynlåsglider:
> Sy den inderste lynlåskant langs lynlåsens yderkant 
> Når du kommer til lynlåsglideren > stop med nålen i 
stoffet  
> løft trykfod og træk glideren forbi trykfoden  
> sænk trykfod og fortsæt med at sy 

Lynlås stof du kan klippe af i begge 
ender, som vist ovenstående

*Vær´forsigtig ikke at åbne lyn-
lås-tænderne (trense kan tilføjes på 
yderste kant, hvis ønsket) 

Inderste 
lynlåskant

Yderste
lynlåskant

Placering af lynlås
Vælg den korte lynlås til 
hovedpudebetrækket og den lange 
lynlås til dynebetrækket

2.3.A+B) placer lynlås på bagstykke 
af henholdsvis hovedpude- og dyne-
betræk 1mm fra kant som vist på bil-
ledet og sy den inderste lynlås kant til 
bagstykket 2mm fra lynlåsens kant

A 

B 

C 

2cm 3-4cm
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2.4A) 

***Lynlåsen er her ikke klippet til, for at du 
bedre kan se processen

2.4B) 

2.4C) 

3.1) vaskeanvisning   & sideflag  

Vaskeanvisning og sideflag foldet ret mod ret og syet med stikkesting eller
overlock

Alle vendt og klar til at blive placeret i sidesøm af dynebetræk

2.4D) 

2.4.A) Placer forstykket som det vil se 
ud, hvis allerede syet
2.4B) Vend vrangen ud og placer for-
stykkets bund c.a. kant til kant med 
lynlåsens yderste kant . Se billede 
2.4C) 
Stoffet sys til lynlåsen tæt langs lynlå-
sens tænder og langs stoffets yderste 
mærke. ***Vær opmærksom på ikke at 
fastsy bagstykkets kant 

Vaskemærke & sideflag
2x vaskeanvisning og 2x sideflag klar-
gøres til at blive syet med i 
sidesøm af henholdsvis hovedpude 
og dynebetræk.
Vaskeanvisning er både på dansk og 
engelsk. Sideflag vælger du enten
 med dansk el. engelsk skrift.

3.1) Fold vaskemærke og sideflag  
midtfor ret mod ret
> Sy 4-5mm fra kant (eller overlock)
> Vend stoffet vrang mod vrang og 
stryg

*Hjørner fås fine ved hjælp af en knappenål
Fransk sidesømme

Højre side af betræk

Venstre side af betræk

Del af betrækkets bagstykke, der skjuler lynlås

DIT NAVN
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4.1A) 4.1B) 

4.2B) 

4.3A) 4.3B) 

(sys på både pude- og dynebetræk)
4.1) Fold forstykket i markeringen, så 
stoffet ligger vrang mod vrang og ret-
siden ud af

4.2) Placer vaskeanvisningen indven-
digt/mellem stof, 10cm fra kant af 
både hovedpude- og dynebetræk

> Overlock sidesømme med vaskean-
visningens kant
4.3) Vend stoffet ret mod ret og stryg, 

fra vrangsiden, eller “nus” sømmen til 
at ligge flad i midten

4.3B) Placer fra retsiden sideflagets 
sømmerum godt inde i pude- og dy-
nebetrækkets sidesøm. Gør dette på 
modsatte side af betrækkets logo 
(skaber balance). Se næste side punkt 
4.4 billede C

> Sy med stikkesting 6-7mm fra kant, 
således at sømmen bliver indkapslet 
som ved punkt 1.4). 
*Sikrer dig at sideflaget er med i 
stikningen som illustreret.
Se næste side på færdigt 
resultat.
Resultat af baby og junior 

sylinje

Sideflag

Vaskeanvisning

Pudebetræk: 
Voksen c.a. 15cm fra kant
Børn c.a. 6cm fra kant

Dynebetræk: 
Voksen c.a. 25cm fra kant
Børn c.a. 12cm fra kant

***Lynlåsen er her ikke klippet til, for at du 
bedre kan se processen

Vaskemærke placeret ind-
vendigt/imellem stoffet 

C.a. 10cm

Overlock sidesøm

Forstørrelse af 
overlock processen

Fold stof ved markering
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pudebetræk: >
(dynebetræk er ligeså på nær placering af 
sideflag og det samme gør sig gældende for 
voksen dyne- og hovedpudebetræk) 

Stort tillykke! 
Nu er du klar til at sy den fine 
stofpose, :)

Stofposen

Posens rem
> Ombuk  begge side-sømmerum af 
rem 1cm (der er ingen markeringer for 
dette)
> Fold rem i midt vrang mod vrang og 
sy med stikkesting 2mm fra kant
> Udfør næste del inden du forsætter
med remmen:

Selve posen
Almindelig søm  
(ønskes franske sømme følg frem-
gangsmåden som beskrevet ved 
sengetøjet)

> Fold i midt ret mod ret
> Sy begge sider med 1cm sømme-
rum og overlock kant

> Fra vrangsiden, sy en flade i posens 

Rem med 1cm foldet
sømmerum

Rem foldet midt-for og
stukket med stikkesting



bund, som vist på billederne
3.1+2)  Ombuk af posens kant med 

1cm sømmerum 
og så igen yderligere 2 1/2cm (eller ved 
markering)

Pose og rem

Nist (fastsy) spids til sømmerum
på begge sider

Sy først kantens ombuk..

..herefter remmen, som vist

3.3-4) Placer 1cm sømmerum af hver 
rem-ende i taskens ombuk, som 
anvist på billede. (Du kan stryge en 
“hjælpe” foldkant for bedre at se, at du 
skjuler 1cm sømmerum under posens 
sømmekant.) *Vær´OBS på IKKE at sno 
remmen!
 
3.4) Sy med stikkesting 2mm fra om-
bukkets kant (start syning ved en 
sidesøm)
3.6)  Fastsy rem til posens kant på 
begge sider, som vist på billedet

3.7) Færdigt resultat
(posen stryges fra vrangen eller med 
et beskyttende stof fra retsiden.)

Endnu engang tillykke! 
Nu har du både pose og dynebetræk! 
:)
Fold dyne- og hovedbetræk og placer 
i posen, så har du en flot gave til dig 
selv eller en du har kær.  

1) 

1) 

2) 

3) 

2) 

4) 
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3.) 


