
Gör enkelt ett prak-
tiskt och fint fodral  
till din mobil! Detta 
broderar du med petit 
point, som enkelt kan 
beskrivas som ett 
halvt korsstygn, och 
du får ett snyggt  
grafiskt mönster.
BESKRIVNING FRÅN BOKEN  
SVENSKA BRODERIER AV KARIN 
HOLMBERG, BONNIER FAKTA  
FOTO: KARIN BJÖRKQUIST

MOBILFODRAL
Klipp till en bit aidaväv som mäter 
ca 15×20 cm. Sicksacka runt om 
så att tyget inte repar upp sig. 
Markera mitten på väven. Utgå 
från mitten på mönstret och bro-
dera petit point med en trubbig ta-
pisserinål som är tillräckligt grov 
för att garnet ska löpa fritt. Mät för 
att se att broderiet passar mobilens 
storlek. Om det är för litet, sy någ-
ra extra rader med stygn. Pressa 
det färdiga broderiet försiktigt på 
baksidan med strykjärn.

MONTERING
Klipp ut broderiet, ca 10×15 cm 
inklusive sömsmån. Klipp till en 
bit bomulls- eller linnetyg i sam-
ma storlek till bakstycke. Klipp 
även till två, ett par millimeter 
mindre, foderbitar av tunt bom-
ullstyg. Lägg broderiet och bak-
stycket räta mot räta, nåla och sy 
ihop med 1 cm sömsmån. 
Snedklipp hörnen och vänd ut ar-
betet. Sy ihop fodret på samma 
sätt och stoppa in det i fodralet. 
Sy fast ett satinband med små 
kaststygn runt öppningen.

Petit point   
● Enkelt förklarat är petit point ett halvt 
korsstygn. Mer detaljerat är det franska för 
”små stygn”, sydda med minst 6 och upp till 22 
stygn per centimeter. De allra finaste arbetena är 
sydda med lupp på fintrådig silkesgas. Fördelen 
med så små stygn är att man kan få fram 
otroliga färgskiftningar och detaljer.
● Det bästa tyget att använda för petit point är 
fin aidaväv, 5,4 till 7,2 rutor per centimeter. Här 
har vi valt den lite grövre kvaliteten.

fiffigt mobilfodral!
Brodera

INNAN DU BÖRJAR
Mått: Ca 8×13 cm.
Garn: Moulinégarn i svart 
och vitt.
Tyg: Aidaväv 5,4 rutor /cm.
Dessutom behövs: 
Bomulls- eller linnetyg till 
bakstycke och foder, 
satinband.

Petits points består  
av små, halva kors- 
stygn som sys över 
varje trådkorsning  
i väven. Kan sys 
vågrätt, lodrätt eller 
på diagonalen.

Vinn!
Vi har tre exemplar av boken Svenska broderier av Karin Holmberg, 
Bonnier fakta, att tävla om! Värde ca 231 kr/st. Svara på frågan 
nedan och ange koden ÅRhandarbete. Läs mer om hur du tävlar  
på sidan 109. Vad heter stygnen som används i det här broderiet?

Praktiskt 
mobilfodral 
med fint 
grafiskt 
mönster!
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