Baldyring
Hvidsømmens spinkle og tætte netværk blev omkring 1840
udviklet til baldyring, hvor åbne udtrukne felter fyldtes med
syning og blev omkranset af ranker og blade. Baldyring har
mange lighedstræk med den italienske reticella-syning og
bærer præg af inspiration fra rokoko.
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Lille firkant i baldyring, detalje fra
pyntehåndklæde. Jnr. 0002x018,
Greve Museum.

På billedet kan du se et lille kvadratisk motiv syet i baldyring. Motivet er syet på et pyntehåndklæde.
Baldyring er lidt sværere at lære end hvidsøm.
På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan
lære at sy baldyring. Inden du går i gang med at sy dette
mønster, skal du først lære, hvordan du syr et let mønster.

Pyntehåndklæde med
baldyring. Jnr. 0002x018,
Greve Museum.
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Sy et lille mønster i baldyring
I vejledningen med tegning og tekst kan du se, hvordan du
syr et lille mønster i baldyring. Det er et udsnit af det store
motiv.
Du skal bruge følgende materialer:
Nål uden spids

Nål med spids
Hørlærred
Hørtråd
Sytråd
Broderisaks
Broderiramme

Sådan gør du:
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Rining
• Brug en nål uden spids og en almindelig sytråd.
• Start med at ri et kors, ri over og under 6 tråde.
(De blå streger på tegningen).

• Ri langs motivets omkreds, over og under 6
tråde. (De hvide streger på tegningen).
• I hvert hjørne tages et hjælpesting, for at få
ristingene i hjørnerne til at mødes.
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Baldyring

Klip af tråde
•
•
•
•

Brug en lille spids broderisaks.
Der klippes over 6 tråde.
Klip fra retsiden.
Klip langs ristingene.
(Se de røde stiplede linjer).
• Vend arbejdet.

Udtræk af tråde
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• Der arbejdes fra bagsiden.
• Træk trådene ud til ristingene i siderne.
• Start med de vandrette tråde. Herefter
de lodrette.

Risting set fra bagsiden.

Nedrining af tråde
• Brug en nål med spids og en almindelig
sytråd.
• Ri trådene fast efterhånden som du
trækker dem ud i siden.
(De røde streger på tegningen).
• Sørg for at trådene ligger jævnt og
trådret i kanten.
• Alternativt kan du bruge tape til at holde
trådene nede.

Set fra bagsiden. Trådene er udtrukket ud til
siderne og riet ned. Man kan også bruge tape.
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Stopning af stolper
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Når du har trukket trådene
ud til siderne, står der et net
af tråde tilbage.
Stopningen af nettet gøres
sådan:
• Spænd dit lærred op i en
broderiramme.
• Brug en nål uden spids og
en hvid hørtråd.
• Sy ikke for stramt.
• Begynd med at sy skiftevis
over og under 3 tråde med
vævesting. 
• Det er nemmest hvis stolperne sys diagonalt i siksak,
dvs. først en lodret stolpe,
så en vandret osv. 













Kantsyning
Kanten her er syet med kastesting (De røde sting
på tegningen).
• Når du syr kanten, er det vigtigt, at de udtrukne
tråde på bagsiden bliver syet fast.
• Brug en nål med spids til syning af kanten.
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Baldyring

Udfyldning med trådkryds
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• Brug en nål uden spids.
• Hæft tråden på bagsiden.
• Stik nålen op fra bagsiden og ned i det modsatte
hjørne. 
• Træk nålen op gennem hullet og kast et par gange
om tråden. 
• Stik ned i samme hul. 
• Før nålen gennem stolpen hen til næste hjørne. 
• Stik nålen op fra bagsiden og træk tråden op mod
det modsatte hjørne og gennem snoningen på den
første syning. 
• Træk nålen op gennem hullet og kast et par gange
om tråden på hver side af krydset. 
• Stik nålen ned i samme hul som tråden kom op. 
• Fortsæt på sammen måde, hvis du ønsker at udfylde arbejdet med flere krydser.
• Hæft på bagsiden.
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Fladstingskontur
Baldyring er som regel omkranset af spinkle blomster og bladranker i fladsyning. Her kan du se,
hvordan du syr ranker.
• Overfør først motivet af en bladranke til hørlærredet (se overføring af mønstre side 73).
Mønsteret er på næste side.
• Brug en nål med spids og en hvid hørtråd.
• Sy med kontursting, blot lidt bredere, derfor hedder det fladstingskontur.
• Sy nedefra og op dvs. væk fra dig selv.
• Hold tråden til højre.
• Sy stingene lidt skrå og stik nålen op ved siden
af det forrige sting.
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Fladsting
Den stiplede linje viser formen på et blad.
Når man syr, ligger stingene altid lidt på skrå.
• Sy oppefra og ned.
• Hold tråden op mod venstre.
• Start i bladets top.
• Stik tråden op fra bagsiden
• Sy tætte skrå sting ned mod dig selv.
• Hold trådretningen.

Efter denne lille prøve i baldyring kan du nu sy det store
motiv.
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Baldyring

Mønstre til baldyring
Her er to lette mønstre til en midterfigur, som kan omkranses
af diverse bladranker eller blomster i fladsyning.
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Detalje fra
pyntehåndklæde.
Jnr. 0002x018,
Greve Museum.

Mønstre i baldyring kan sys efter et korsstingsmønster. X
viser, hvor i netværket der skal udfyldes. Netværket er altid
udfyldt med stopning over stolperne. Felterne i netværket er
udfyldt med kniplingssyning i forskellige variationer. Det kan
f.eks. være takker og buer. I dette materiale er det et trådkryds.

Sy dit mønster færdigt før
du overfører blomster og
bladranker til dit hørlærred.
(Se overføring af mønstre
side 73).

Fladsyning i baldyring er oftest underriet, så bladrankerne i
broderiet hæves ud fra stoffet. Af hensyn til sværhedsgraden
har vi valgt det fra.
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Vejledning til underviser
Baldyring er først velegnet fra 6. klasse.
Eleven kan gå på opdagelse i vandreudstillingen ”Hedebosyninger – en verden af variationer” og finde motiver i baldyring
(se side 88).
Her vises et skema, der giver en ide om, hvor mange lektioner det ca. tager at sy den udvalgte del af baldyring.
Inspirations motiv fra
original hedebosyning

Eksempel på
ny syning

Felter med krydssyning:
Elev 12 år: ca. 8 lektioner
Øvet: 3 timer
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Baldyring:

Skønnet antal lektioner
af 45 minutter

Dette baldyringsmønster
er syet ved at trække 6
tråde ud og lade 6 tråde
stå.

Knædug.
Jnr.0002x018,
Greve Museum
Fladsyning:
Bladranke:
De udtrukne felter i baldyElev: 2 lektioner
ring er oftest omkranset af
Øvet: minimum 20 minutter
bladranker syet i fladsyning.

Knædug.
Jnr.0002x018,
Greve Museum
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Man kan vælge at trække
flere eller færre tråde ud,
alt efter hvor store felter
der ønskes i stoffet.

