Höstens slöjdtips!
Gör ett litet yllebroderi
Skånska kvinnor prydde hemmets dynor
med fritt och färgstarkt yllebroderi under
1700- och 1800-talen. Det skapades
många, många dynor med olika uttryck
och individuell prägel. Tekniken erbjuder en stor frihet i stygnbehandling och
mönsterkomposition. Hjortar, lejon, fåglar,
blommor och blad, människor och allehanda figurer har strötts ut över ylletyget
eller placerats med största symmetri. Här
har vi valt att placera två uppresta lejon
med krona emellan. Motivet finns på
många ställen i folkkonsten, broderier,
vävnader, målningar och träsniderier.
Detta är inspirerat av en åkdyna från
Skytts härad.

Material:
Ylletyg av vadmalstyp, tex klippans
ylletyg.
Transparent ritfilm
Vit textiltrycks färg
Liten pensel med fast borst
Bragegarn i färgerna: gul, röd, vit, turkos, ljusblå, mörkblå och grön
Spetsig tapetserinål nr 20
Sybåge
Överför broderimönstret till framstycket
genom att rita av mönstret på transparent
ritfilm och stick hål med en tunn nål i alla
linjer. Det ska bli en prickad linje med ca 2
mm mellan hålen. Lägg mönstret på tyget,
nåla och måla så att färgen går genom
hålen ner på tyget. Låt torka.
Brodera.
Om det behövs, spänn upp broderiet och
lägg en fuktig handduk över så att broderiet blir slätt.
Använd ditt broderi till en liten dyna, eller
montera det på ett annat föremål. Tex kan
du göra en vacker tygkasse…
Du kan även köpa en materialförpackning
till ovanstående broderi för 190 kr. Det
innehåller: Mönster till broderiet och till
väskan, tyg 40x40 cm (räcker till väska
eller kudde), ullgarn, nål, transparent
ritfilm.
Hemslöjdsbutiken I Landskrona säljer
natruligtvis också mängder med andra
yllebroderier. Både materialsatser och färdiga föremål.

Färger: 1 gul   2 röd   3 vit   4 turkos   5 ljusblå   6 mörkblå   6 grön
Beskrivningen är hämtad ur boken
Mönster och inspiration som är producerad av Hemslöjden Skåne AB (Hemslöjdsbutiken i Landskrona) I boken broderas detta ylle-broderi på en ryggsäck.
Boken är idag slutsåld, men låna den
gärna på biblioteket.

Stygn:
Rätsida
Ensidig plattsöm
Hemslöjdsnytt

Stjälksöm

Klyvsöm

Knutar – för ner knuten mot
tyget, dra igenom tråden
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