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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. 

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

Hedebokrave med udklipshedebo. 
Jnr.1593x003, Greve Museum. 

Hedeboringe sat sammen til en 
blonde. Jnr.1815x023, 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

Sådan gør du: 

Overføring 
• Start med at tegne en lille rund cirkel som du 

overfører på dit lærred. Se i afsnittet om over-
føring 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.

Elever syr ud klipshedebo på Greve Museum.
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Knaphulssting
Dette sting er det mest almindelige sting i udklips-
hedebo og bruges i næsten alle hedeboblonder og 
syninger. Her vises, hvordan du syr knaphulssting 
ensartet og ret tæt omkring et rundt hul.

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 hul-
gang i fundamentet (dvs. i dine knaphulsting).

• 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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Hulgang (fortsat)
Hulgangen samles med kastesting.
• Sy nu med uret. 
• Sy tilbage med kastesting i hvert knaphuls stings 

bue. Stram stingene en anelse, så knaphuls-
stingene åbnes. 

• Du skal slutte af ved at kaste omkring første 
knaphulsstings begyndelse. 
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