
Opskrift på forklædet  
Fra lænestol til forklæde 

 

1. Skaf genbrugsmateriale. Genbrugsmaterialerne skal passe til den funktion, du har tænkt til 

forklædet. Vi valgte læder, da det skulle være et forklæde, der kunne modstå hårde stenslag. 

2. Skær læderet fri af stolene. 

3. De uforarbejdede stykker skæres i så store firkanter eller rektangler som muligt. Man kan altid 

skære dem mindre. 

4. Lav et forklæde mønster, der passer til den person og funktion, som forklædet er til. 

5. Mål hvor langt du ønsker forklædet og hvor bredt. 

6. Tegn så en firkant i de mål. Du skal nu lave to buer i de to øverste hjørner. 

7. De to buer klipper du af mønsteret, så du får en klap på forklædet.  

8.  Tegn det over på mønsterpapir og klip mønstret til, du kan evt. holde mønsterpapiret op, når det 

er klippet ud og lave små justeringer. Husk at tage højde for, hvad forklædet skal bruges til. Runes 

forklæde har for eksempel en kile mellem benene til at fange stumper af sten, når han hugger flint. 

9. Læg forklædemønstret på et bord, hvor det kan ligge helt fladt.  

10. Læg så de firkantede stykker oven på mønsteret med bagsiden opad. Stykkerne skal overlappe 

hinanden, så der er mulighed for at sy dem sammen. Stykkerne må gerne gå ud over kanten på 

mønsteret, da det alligevel skæres til senere. 

11. Når firkanterne ligger som man ønsker, ligges et stykke stryge-vlies over bagsiden og stryges fast. 

12. Nu vendes forklædet med forsiden opad, og der syes en stikning rundt om hver enkel firkant for at 

holde dem sammen. 

13. Læg nu det sammensyede forklæde på bordet med forsiden opad. Læg mønsteret ovenpå og skær 

forklædet til. 

14. Pil stryge-vliesen af. Obs. Man kan kun pille stryge-vlies af kraftige materialer, da det ellers vil hive 

stoffet skævt. Man lader i en sådan situation stryge-vliesen sidde. 

15. Klip nu op forneden midtfor til kilen (15-17 kan undlades, hvis forklædet ikke skal have en kile) 

16. Klip kilen og tilpas den i hullet.  

17. Sy kilen fast  

18. Læg nu selerne over skuldrene på personen, forklædet er til. Lad selerne gå sammen på ryggen. 

19. Tegn et udkast til, hvordan samlingen skal se ud. Den skal have tre ben. De to skal komme oppe fra, 

og det sidste skal gå ned i midten.  

20. Forfin det rå mønster til samlingen og klip så to samlinger ud. 

21. Mål hvor lang skulderstropperne og bæltet skal være.  

22. Sy de to skulderseler og bæltet på. Afslut med at sy en læderlap på indersiden for at færdiggøre 

produktet. 

23. Læg de tre seleender på samlingen. Kan evt. limes fast alt afhængig af materialet for at gøre det 

nemmere at sy. 

24. Læg tilsvarende samling ovenpå og sy de to lapper sammen. Nu har du begge skulderstropperne 

samt selen, der skal gå til bæltet, samlet. 

25. Mål nu hvor langt det tredje ben på skulderstropperne skal være, husk det skal nå ned om bæltet 

og tilbage op til samlingspunktet.  

26. Klip det så af, hvor det passer, sy en læderlap på enden og sy den fast lige under samlingen.  

27. Sy også læderender på bæltet. 

28.  Slut af med at sætte trykknapper i livremmen. 


