Udklipshedebo
Omkring 1850 udvikles udklipshedebo. Syerskerne klippede
nu huller på tværs af trend og islæt. Hullerne blev udfyldt
med kniplingssyning og udgjorde kernen i motiverne.
I omvendt udklipshedebo blev motiverne klippet i stoffet og
samledes med kniplingssyning og hedeboringe.
På billederne kan du se en krave med huller i udklipshedebo.
Der er også hedeboringe, som er syet sammen til en blonde.
Når du skal lave hedeboringe skal du bruge en hedebopind,
som er vist på billedet side 71.
På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan
lære at sy udklipshedebo.
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Hedeboringe sat sammen til en
blonde. Jnr.1815x023, Greve
Museum.

Rundt hul med hulgang
og kniplingssyning og
bladranke i fladsyning,
detalje fra hedebokrave.
Jnr.1595x003,
Greve Museum.

Hedebokrave med udklipshedebo.
Jnr.1593x003, Greve Museum.
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Sy et rundt hul i udklipshedebo
I denne vejledning med tegning og tekst kan du
se, hvordan du kan sy et rundt hul og udfylder det
med knaphulsting, hulgang og kniplingssyning.
Du skal bruge følgende materialer:
Nål uden spids
Nål med spids
Hørlærred
Hørtråd
Sytråd
Elever syr udklipshedebo på Greve Museum.

Sådan gør du:

66

Overføring
• Start med at tegne en lille rund cirkel som du
overfører på dit lærred. Se i afsnittet om overføring af mønstre side 73.

Rining
• Ri rundt om hullet med dobbelte forsting, dvs. at
du skal sy to gange rundt.
• Brug en almindelig sytråd. Hvis du bruger en
hvid sytråd, behøver du ikke fjerne den bagefter.

Klipning
• Nu skal du klippe hul i cirklen.
• Brug en lille broderisaks.
• Klip som vist på tegningen, og buk stoffet om på
bagsiden.
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Udklipshedebo

Knaphulssting
Dette sting er det mest almindelige sting i udklipshedebo og bruges i næsten alle hedeboblonder og
syninger. Her vises, hvordan du syr knaphulssting
ensartet og ret tæt omkring et rundt hul.
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Du skal sy mod uret.
• Brug en nål med spids.
• Start knaphulstinget med at sy en lille løkke.
• Tråden hæftes ved at du syr henover tråden, der
nu ligger på bagsiden.
Knaphulssting sys af to omgange:
• Stik først nålen gennem stoffet som vist på
tegningen. 
• Stik nålen ind bagfra bag den første tråds bue.
Træk ind mod midten af cirklen, når du strammer
tråden. 
• Fortsæt nu hele vejen rundt mod uret. 
Når du har syet knaphulssting hele vejen rundt,
kaldes det et ”fundament”. 
• Skift til en nål uden spids og kast tilbage gennem
de åbne knaphulsting. Kast med uret. 
• Klip til sidst det overskydende stof af på vrangen.
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Hulgang
Hulgang er en række åbne knaphulsting syet i
hvert andet eller tredje af fundamentets sting.
På tegningen kan du se, hvordan du syr hulgang i fundamentet (dvs. i dine knaphulsting).
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• Sy mod uret.
• Sy knaphulstingene åbne, dvs. at du ikke
strammer dem helt til. Du kan f.eks. vælge
at sy mellem hvert 3 sting i fundamentet. 
• Fortsæt hele vejen rundt og stik nålen
gennem løkken til det første syede åbne
knaphulssting. 
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Udklipshedebo

Hulgang (fortsat)
Hulgangen samles med kastesting.
• Sy nu med uret. 
• Sy tilbage med kastesting i hvert knaphulsstings
bue. Stram stingene en anelse, så knaphulsstingene åbnes. 
• Du skal slutte af ved at kaste omkring første
knaphulsstings begyndelse. 
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Sy hedeboringe
Denne vejledning med tegning og tekst viser, hvordan du syr
en hedeboring omkring en hedebopind. Hedeboringen kan
f.eks. sys til en knap.
Du skal bruge følgende materialer:
Nål uden spids

Nål med spids
Hørtråd
Hedebopind*
*evt. en blyant eller tyk strikkepind
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Sådan gør du:

Ringen sys omkring en hedebopind, som har flere
forskellige tykkelser. Du kan også bruge en blyant
eller lignende.



• Sno tråden flere gange omkring hedebopinden.
Til almindelige ringe vælger du at sno 10-20
gange.
• Sy et knaphulssting mens ringen sidder på
pinden.
• Tag ringen af pinden.
• Sy knaphulsting rundt om hele ringen.
Sy med uret. 
• Slut med at stikke ind i første knaphulsting.
• Kast tilbage gennem de åbne knaphulsting.
Kast mod uret.
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Hedeboring

Hedeboring som knap
Hvis dine knapper skal være ens, må du sno det
samme antal gange rundt om pinden hver gang.
• Til knapper skal du sno ca. 50 gange rundt om
pinden.
• Sy en hedeboring. 
• Skift til en nål med spids.
• Sy et kryds over midten og din knap er færdig.
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• Hæft i ringens bagside.

Hedebopind
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Vejledning til underviser
Udklipshedebo er velegnet fra 4. klasse.
Her vises et skema, der giver en ide om, hvor mange lektioner det ca. tager at sy den udvalgte del af udklipshedebo.

Inspirations motiv fra
original hedebosyning
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Udklipshedebo:
Rundt hul med hulgang
og kniplingssyning

Skønnet antal lektioner
af 45 minutter

Eksempel på
ny syning

Rundt hul:
Elev 10 år: 2 lektioner
Øvet: minimum 15 minutter

Krave. Jnr.1595x003,
Greve Museum
Hedeboringe:

En ring:
Elev 10 år: 1 lektion,
Øvet: minimum 10 minutter

Krave. Jnr. 1815x023,
Greve Museum
Fladsyning:

Krave. Jnr. 1595x003,
Greve Museum
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Bladranke:
Elev: 1 lektion
Øvet: minimum 20 minutter

Motivet findes side 63.

En ring:

Til fladsyning anvendes
syvejledning til baldyring.

Overføring af mønstre
Hvis du skal sy hvidsøm, baldyring eller udklipshedebo, skal
du lære at overføre et motiv/mønster til dit lærred. Hvis du
skal sy tællesyning, dragværk og rudesyning, skal du kun
bruge korsstingsmotiver.
Når du har valgt dit mønster, skal det overføres til hørlærred.
Det kan du vælge at gøre på 2 forskellige måder:
1. Oliekridt
2. Overføringspen eller blyant

Metode 1 - Oliekridt
1. Motivet tegnes over på kalkepapir
2. Der tegnes et tykt lag oliekridt på bagsiden
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3. Kalkepapir lægges henover hørlærredet
og motivet overføres til hørlærred med en
spids blyant. Der skal ofte trykkes godt til.

Metode 2 - Overføringspen
Overføringspenne eller overføringsblyanter
findes i mange udgaver, med eller uden forsvindingsfarve.
Til børn anbefales penne/blyanter, hvor farven
ikke forsvinder efter et stykke tid.
Det er lettest at tegne mønstret over ved hjælp
af et lysbord. Alternativt op mod en vinduesrude.
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Hulsømme og oplægningsteknik
Oplægning med hulsømme er en enkel måde, hvorpå du kan
få føling med udtræk af tråde i lærred. Her vises stingtegninger til stikhulssøm.
På hedeboegnen syede kvinder normalt hulsømme med
hvid hørtråd på hvidt hørlærred. Der findes mange slags
hulsømme, som blev syet dengang. Fælles for dem alle er,
at man trækker tråde ud og syr om de tilbagestående tråde.
Hulsøm blev brugt på skjorter og særke og pyntestykker i
bondens stue. Senere er hulsøm blevet brugt som dekoration på f.eks. duge og lommetørklæder. I dette undervisningshæfte kan du bruge hulsøm f.eks. til syning af en mobilpose
og en serviet til en brødkurv.
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Det er lettest at sy med en nål uden spids.

Sådan gør du:
En god start
Det er altid en god ide at zig-zagge kanten, så
den ikke trevler. På tegningen vises, hvordan du
kan bukke kanten om, så den bliver lige og pæn.
• Sy kant 1+2+3 med zig-zag på symaskine
• Fold to gange.
• For hver fold trækkes en tråd ud, i alt tre gange.
På den måde kan du folde stoffet trådlige.
• Tæl en tråd mere for hver gang du folder stoffet.
• Du er nu klar til at ri.

F.eks. hørlærred 20 X 20 cm.
Mål 1,4 cm.
Træk en tråd ud og pres ombuk
Mål 1,5 cm.
Træk en tråd ud og pres ombuk
Mål 1,6 cm.
Træk en tråd ud og pres ombuk
Ri ombukkene ned til den sidst
udtrukne tråd

Kant 1

Kant 3

Kant 2

74

Rining
• Start med at ri din oplægning. 

Udtræk af tråde
• Du skal nu vælge, hvor mange tråde du ønsker
at trække ud i alt.
Husk at du allerede har trukket en tråd ud.
• Vælg et antal mellem 3 og 9 tråde.
På tegningen er der trukket 6 tråde ud



Stikhulsøm
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Stikhulsøm er meget velegnet til oplægning af kanter. Den sys altid fra vrangen med skiftevis et vandret
og et lodret sting.
• Du kan hæfte tråden ved at lægge den ind i folden
og herefter sy henover den. 
• Sy fra bagsiden, stikhulsøm sys altid fra venstre
mod højre.
• Stik nålen under 3 til 6 tråde fra højre mod venstre.
På tegningen er valgt at sy under tre tråde, men du
vælger selv antal.
• Træk trådene sammen.
• Stik nålen lodret i stoffet, men kun i ombukket så
det ikke kan ses fra retten. Der sys ca. to tråde
lodret på nålen. 
• Fortsæt syningen indtil kanten er lagt op hele vejen
hen.
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Alfabet til navnetræk
i korssting, dragværk og rudesyning
X = et korssting
X = en rude i stoffet (dvs. et hul)

Dragværk:

X = er der hvor netværket udfyldes med slyngesting.
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Korssting:
Rudesyning:
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