Hvidsøm
Hvidsøm blev udviklet umiddelbart efter rudesyning. De
tidligere variationers trofasthed overfor stoffets trend og islæt
blev nu udfordret. Svungne ranker med blomster og blade indgik sammen med små udsyede netværk i kompositionerne,
der var inspireret af barokken.

Blomst i hvidsøm, detalje
fra krave. Jnr. 1342x001,
Greve Museum.
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På billedet kan du se en blomst, som er syet i hvidsøm.
Blomsten er syet på en krave.
Hvidsøm er ikke lige så svært at lære som rudesyning.
På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan sy
hvidsøm.
Inden du går i gang med at sy denne blomst, skal du først
lære, hvordan du syr et lille let motiv.

Krave. Jnr. 1342x001,
Greve Museum.
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Hvidsøm

Sy et lille mønster i hvidsøm
I vejledningen med tegning og tekst kan
du se, hvordan du syr en cirkel.
Du skal bruge følgende materialer:
Nål uden spids

Nål med spids
Hørlærred
Hørtråd
Sytråd
Broderisaks
Broderiramme

Elev fra 7. klasse, Taastrup Realskole lærer at sy hvidsøm på
Greve Museum.
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Sådan gør du:

Overføring
• Først skal du overføre cirklen til hørlærredet.
Det kan gøres på mange forskellige måder.
• Vi foreslår oliekridt eller kalkerpapir.
Se overføring af mønstre side 73.

Rining
• Du skal ri rundt om grunden, dvs. det område
hvor der skal trækkes tråde ud.
• Brug en nål med spids og en almindelig sytråd.
Bruger du en hvid tråd, behøver du ikke fjerne
den bagefter, men den kan være lidt svær at se.
• Sy små dobbelte forsting, dvs. at du syr to
gange rundt.
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Klip af tråde
•
•
•
•
•

Brug en lille spids broderisaks.
Start i midten af motivet.
Klip fra retsiden.
Klip skiftevis 2 tråde over og lad 2 tråde stå.
Vend arbejdet når du skal trække de overklippede tråde ud.

Klip fra retsiden
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Udtræk af tråde
• Der arbejdes fra bagsiden.
• Træk de 2 overklippede tråde ud til ristingene i
siderne.
• Start med de lodrette tråde. Herefter de vandrette tråde.
• Trådene lægges om på bagsiden.

Set fra bagsiden

Nedrining af tråde
• Brug en nål med spids og en almindelig sytråd.
• Ri trådene fast med bagsting, efterhånden som
de trækkes ud til ristingene i siden.
• Du kan også bruge tape til at holde trådene fast.

Set fra bagsiden
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Hvidsøm

Kastning over nettet
Når du har trukket trådene ud til siderne, er der et
net af tråde tilbage.
På tegningen kan du se, hvordan du syr en
korsstingsgrund på lige.
• Spænd dit lærred op i en broderiramme.
• Brug en nål uden spids og hvid hørtråd.
• Sy fra retsiden.
• Kast med almindelige korssting frem og tilbage
over nettet. Start med de vandrette tråde.
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• Fortsæt på samme måde med de lodrette tråde
således at korsstingene kommer til at ligge over
hinanden. 
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Kædesting
Når grunden er syet færdig, syr du kædesting
rundt om motivet. I hedebosyning ligger der ofte
to rækker kædesting ved siden af hinanden. På
tegningen er der kun vist en række.
• Brug en nål med spids og hvid hørtråd.
• Kædesting sys mod uret og mod dig selv.
• Stik nålen op fra bagsiden og ned i samme hul
som den kom op af.
• Tråden skal ligge under nålen, så der dannes en
maske. Se tegning 
• Fortsæt hele vejen rundt.
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Lukning af kædesting
Hvis en kædestingsrække skal lukkes helt sammen, kan det gøres usynligt.
• Det sker ved at føre tråden ind under den første
maske tilbage igennem hullet fra den sidste
maske.
• Sy en række til eller hæft tråden på bagsiden.
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Hvidsøm

Fladsyning
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I hvidsøm blev der syet mange forskellige slags
blade. Her vises, hvordan du syr et almindeligt delt
blad.
• Overfør først motivet af bladet til hørlærredet.
(Se overføring af mønstre side 73).
• Brug en nål med spids.
• Start i toppen af bladet og vend toppen ned mod
dig selv.
• Sy fra midten og ud mod bladets kant.
• Den modsatte side sys på samme måde.

Efter denne lille prøve i hvidsøm kan du nu sy den
store blomst.

Mønster til blomst syet med
”korsstingsgrund på lige”
Begynd med at tegne blomsten af og overfør den
til dit hørlærred. (Se overføring af mønstre side
73).
Nu er du klar til at sy blomsten i hvidsøm.
Følg den samme vejledning.
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Vejledning til underviser
Hvidsøm er velegnet fra 4. klasse.
Eleverne eller underviseren kan også tegne deres egne
motiver. I motivet må der gerne indgå et aflukket område, som er velegnet til at trække tråde ud til grunden.
Hvis teknikken skal gøres lidt lettere, kan eleven f.eks.
helt undlade at trække tråde ud og nøjes med at sy
kædesting og fladsyning.
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Her vises et skema, der giver en ide om, hvor mange
lektioner det ca. tager at sy blomsten.

Inspirations motiv fra
original hedebosyning
Hvidsøm:
Blomst syet med
korsstingsgrund
på ”skrå”.

Krave.
Jnr. 1342x001,
Greve Museum
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Skønnet antal lektioner
af 45 minutter

Eksempel på
ny syning

En blomst:
Elev 10 år: ca. 7 lektioner
Øvet: minimum 2½ time

Grunden her kaldes
korsstingsgrund på ”lige”
og er lidt lettere end
korsstingsgrund på ”skrå”.

Grunden er syet ved at
trække 2 tråde ud og
lade 2 tråde stå.

