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FORORD

En travl uge er ved vejs ende. Jeg sætter mig ned i sofaen – det er endelig 
tid til afslapning og fordybelse, og broderiglæden indfinder sig hurtigt. Det 
er min måde at slappe af på. Og jeg ser frem til det. Jeg elsker at se ideerne 

blive til virkelighed med hjælp fra nål og tråd. 

Fordyb dig i bogen, og sæt dit personlige præg på hjemmet, og lad 
skaberglæden indfinde sig.

Denne bog er til dig, der elsker at brodere, men måske savner nye 
anvendelsesmuligheder for alle de skønne sting. Det er min overbevisning, 

at det ikke nødvendigvis kræver mange forskellige sting for at fuldende 
dekorationen – små og få sting kan sagtens gøre den helt store forskel. Med 

farve- og mønstervalg på såvel stof og tråd får du allerede fra start rigtig 
meget forærende. 

Bogen indeholder forskellige idéforslag til broderede ting og sager, som vi 
alle står og har brug for en gang imellem. Der er vejledning i hvert afsnit, 

men den samlede stingforklaring finder du bagerst i bogen. Alle mine forslag 
til broderisting er oftest vejledende, da de sagtens kan skiftes ud med andre, 

hvis dette ønskes. 

Rigtig god fornøjelse

Louise Lerche

Jeg gør venligst opmærksom på, at indholdet i denne bog er til glæde, inspiration samt eget forbrug. Enhver form 
for kopi, produktion samt videresalg af vejledninger såvel som færdiglavede produkter er derfor ikke tilladt.



DET KREATIVE 
VÆRKSTED

På det kreative værksted får ideerne og 
fantasien frit løb, hvorfor lidt rod og uorden 
kan forekomme. Derfor er det skønt med en 

indretning, der tilgodeser ens behov for orden 
og struktur midt i det kreative kaos. F.eks. 

et praktisk ur, så tiden ikke løber fra dig. En 
nålebog, så knappenålene ikke forsvinder eller 
opslagstavler til at holde styr på aftalerne. Alt 
dette og meget mere kan du finde inspiration 

til i dette afsnit.

DET KREATIVE 
VÆRKSTED

I det kreative værksted får ideerne og 
fantasien frit løb, hvorfor lidt rod og uorden 

kan forekomme. Derfor er det skønt med 
en indretning, der tilgodeser ens behov for 
orden og struktur midt i det kreative kaos. 
F.eks. et praktisk ur, så tiden ikke løber fra 

dig. En nålebog, så knappenålene ikke 
forsvinder, eller opslagstavler til at holde styr 
på aftalerne. Alt dette og meget mere kan du 

finde inspiration til i dette afsnit.
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NÅLEBOG
Anvendte sting

•  Fladsyning  •   Schattersyning  •

Materialer
• 4 x bomuldsstof i målene 10 x 10 cm
• 4 x Volumenvlies i målene 10 x 10 cm

• 4 x hobbyfilt i målene 10 x 10 cm
• 4 x karton i målene 10 x 10 cm

• 20 cm bånd
• 1 trykknap

• Broderinål med spids
• DMC Mouliné broderigarn

Nålebog   •    DET KREATIVE VÆRKSTED 1514 DET KREATIVE VÆRKSTED   •   Nålebog




