Tællesyning
Fra begyndelsen af 1700-årene kendes tællesyning fra hedeboegnen. I tællesyning er mønstret ofte geometrisk. Der sys
med fladsyning over talte tråde i stoffet. Teknikken er kendt
over hele Europa og kaldtes ”punto reale” i renæssancens
Italien.

Ottekantet stjerne i
tællesyning, detalje
fra skjorte.
Jnr. 0793x001,
Greve Museum.
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På billedet kan du se en stjerne med otte takker, der er syet
på en meget fin skjorte. Stjernen er syet i tællesyning med
hvid hørtråd på hvidt hørlærred.
Tællesyning er ikke så svært at lære, men du skal huske at
tælle rigtigt. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan
du selv kan lære at sy en stjerne. Du kan vælge mellem at sy
en lille eller en stor stjerne. Den lille stjerne er hurtigst.

Skjorte med tællesyning.
Jnr. 0793x001,
Greve Museum.
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Mønster til syning af stjerne motiver
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Lille stjerne

Stor stjerne
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Sy en stjerne i tællesyning
Tællesyning minder om fladsyning, men det særlige ved tællesyning er, at man tæller det antal tråde, der sys over. Stingene ligger
altid lodret og vandret. Det vil sige, at de følger trådretningen.
I vejledningen med tegning og tekst kan du se, hvordan du
begynder at sy den store stjerne.
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Sådan gør du:
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• Spænd dit lærred op i en
broderiramme.
• Tråd nålen med hvid hørtråd.
• Begynd med stjernens centrum.
• Tegningen viser, at du syr fra
højre mod venstre.
• Sy ned mod dig selv.
• Stik nålen op fra bagsiden af
lærredet og tæl 2 tråde op.
• Stik nålen ned og kom op i
næste række, 1 tråd længere
nede end hvor du startede. 

• Tæl nu 4 tråde op og
stik nålen ned. Kom
op i næste trådrække,
1 tråd under det første
sting. 

Tællesyning
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Du skal bruge følgende materialer:
En nål uden spids
Hørlærred
Hørtråd
Broderisaks
Broderiramme



• På tegning 3 kommer du op
en tråd over 2. sting.
• Fortsæt på samme måde
efter tegningen. +




• På samme måde sys stjernens takker. Sy en tak af
gangen. 
• Når du begynder på en ny
tak, trækkes tråden igennem på bagsiden til det sted
på lærredet, hvor næste tak
begynder.
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Vejledning til underviser
Tællesyning er den mest velegnede teknik til 4. klasse.
Fra 5. til 7. klasse kan teknikken gøres mere udfordrende
ved, at eleven selv tegner mønstre på ternet papir, som
herefter sys. Eleven kan gå på opdagelse i vandreudstillingen ”Hedebosyninger – en verden af variationer” og
finde andre motiver i tællesyning (se side 88).
Her vises et skema, der giver en ide om, hvor mange lektioner det ca. tager at sy en stjerne.

Inspirations motiv fra
original hedebosyning

Stor stjerne:
Elev 10 år: 3 lektioner
Øvet: minimum 45 minutter
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Tællesyning:
Stor stjerne, syet på
skulder af en skjorte.

Skønnet antal lektioner
af 45 minutter

Greve Museum,
Skjorte
Jnr. 0793x001

Tællesyning:
Lille stjerne syet på
pyntehåndklæde

Greve Museum,
Pyntehåndklæde
Jnr. 0002x015
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Lille stjerne:
Elev: 2 lektioner
Øvet: minimum 30 minutter

Dreng fra 4. klasse, Karlslunde Skole lærer at sy tællesyning på Greve Museum.

Eksempel på
ny syning

