Rudesyning
I de første fire tiår af 1800-tallet blomstrede den variation,
som fik navnet rudesyning. Tråde blev skåret eller klippet
ud i stoffet inden for små ruder, der dannede åbne figurer,
som ofte forestillede dyr, mennesker og træer. Motiverne i
rudesyning dannes af de små ruder stik modsat motiverne
i dragværk, der kommer frem ved udfyldning af netværkets
huller.
På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan
lære at sy rudesyning.
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Inden du går i gang med at sy en due, skal du først lære,
hvordan du syr et lille let motiv.

To duer i rudesyning,
detalje fra knædug
Jnr. 0902x004,
Greve Museum.

Knædug.
Jnr. 0902x004,
Greve Museum.
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Sy et lille mønster i rudesyning
I vejledningen med tegning og tekst kan du se, hvordan du
syr det lille mønster på billedet. Det er en del af duens hoved.
Du skal bruge følgende materialer:
En nål uden spids
Hørlærred
Hørtråd
Sytråd
Broderisaks
Broderiramme

Forklaring til mønster
X = Hvert X er lig med 3 tråde
– i mønstret skal X stå som
en åben rude.
I = Hver streg er lig med 3 tråde
 = Udfyldes med stopning

Sådan gør du:
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Korssting
• Du skal bruge korssting til at markere dit motiv.
• Du skal bruge almindelig sytråd.
• Du skal sy over 3 tråde og lade 3 tråde stå.


Rining
• Nu skal du ri rundt om korsstingene.
• Brug almindelig sytråd. På tegningen er ristingene sorte, men du kan også bruge hvid tråd,
selvom den kan være lidt svær at se.
• Ri over og under 3 tråde som vist på tegningen.
• Ritrådene markerer, hvor du senere skal klippe
tråde over.
• I hvert hjørne tager du et hjælpesting i stoffet for
at få ristingene til at mødes.



Kantsyning
• Nu er det en god ide at spænde dit lærred op i
en broderiramme.
• Kanten kastes hele vejen rundt med hvid hørtråd. Det er vist med de røde sting på tegningen.
Følg ritråden.
• Sy over 2 eller 3 tråde.
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Rudesyning

Klip af tråde
• Nu skal du klippe små ruder i stoffet.
• Du skal bruge en lille spids saks og klippe fra
forsiden.
• Klip trådene over med saksen der hvor ri-tråden
ligger på forsiden.
• De stiplede sorte linjer viser, at du skal klippe 3
tråde over og lade 3 tråde stå.



Udtræk af tråde
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• Træk de overklippede tråde ud, til nettet står
klart.



Kastning over nettet
(Se evt. tegning til Dragværk – kastning over nettet,
lodret og vandret side 41)

• Nu skal du kaste over nettet med hvid hørtråd
(de hvide sting på tegningen).
• Start i et hjørne og kast rundt, 3 gange på hver
stolpe.
• Når en stolpe er færdig, trækkes tråden under
kantsyningen på bagsiden, så du kan sy på
næste stolpe.
• Fortsæt på samme måde til du har kastet hele
nettet både vandret og lodret.
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Stopning
• Nu skal du sy stoppesting efter mønsteret. På dette mønster skal der kun
stoppes over en rude.
• Sy over og under stolperne. På tegningen er det vist med blå tråd.
• Der stoppes altid vandret.
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Efter denne lille prøve i rudesyning kan du nu sy en due
i rudesyning.

Mønster til due i rudesyning
Mønstret her er lavet, så du kan vælge at sy den ene
due eller begge duer. Du kan også nøjes med at sy
hovedet af den ene fugl. Du kan også sy et navnetræk.
Der er et alfabet bagerst i hæftet.
Rudesyning sys altid efter et korsstingsmønster.

En due fylder i
alt 14 x 14 ruder.
Det svarer til i alt
81 tråde både
vandret og
lodret.
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Rudesyning

Vejledning til underviser
Rudesyning anbefales først fra 6. klassetrin. Teknikken kan
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 rudesyning (se side
88).
Her vises et skema, der giver en ide om, hvor mange lektioner det ca. tager at sy en enkelt due.

Inspirations motiv fra
original hedebosyning

Eksempel på
ny syning

En due:
Elev 14 år: ca. 16 lektioner
Øvet: minimum 5 timer
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Rudesyning:
Due syet på knædug

Skønnet antal lektioner
af 45 minutter

Knædug.
Jnr. 0902x004,
Greve Museum

Denne rudesyning er
syet ved at trække 3
tråde ud og lade 3 tråde
stå.
Motivet bliver mindre,
hvis eleverne nøjes med
at trække 2 tråde ud og
lade 2 tråde stå.
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