
Syvejledning til en støvhætte til en bernette.  
 

 
 

 
Du behøver: 

 

 0,5 meter af hhv. yderstof og fór (du vil sikkert få stof til overs 
til at dekorere din støvhætte med eller sy en matchende 
nålepude) og mellemfór til at stryge på. 

 Matchende sytråd 

 Andre materialer til dekoration, f.eks. tittekanter, besætning 
eller blonde 

 Saks, linal og kridt 

 Knappenåle 

 Strygejern 
 



 
 

 
Forberedelse og klipning 
 
Vask stofferne én gang i vaskemaskine, tør og stryg dem. Det vil 
forhindre din støvhætte i at krympe senere, så den ikke længere passer 
til din maskine.  
 
Klip følgende dele af fór, yderstof og mellemfór: 
 
- A og B: 30 cm x 43 cm 
- C: 19 cm x 99 cm 

 
Alle målene inkluderer 1 cm sømmerum. 
 
Stryg mellemfóret på yderstoffet i henhold til producentens anvisning. 



Syning 
 
 
Lav en markering på den lange side af del C af yderstoffet, 29 cm fra den 
korte side, og klip et hak i stoffet, men kun inden for sømmerummet på 1 
cm! 
 

 
 

Sæt nu delene A og B til del C, så hjørnerne af A og B er ved 
indhakkene, ret mod ret. Gør det langsomt og omhyggeligt, og brug 
masser af knappenåle for at sikre, at hjørnerne på A og B er præcist 
overfor hinanden. 



Sy nu omhyggeligt delene A og B til delen C, langs med kanterne. Pres 
derefter sømmene åbne så pænt som muligt. 
 



Formen på støvhætten skulle nu være genkendelig! 
 

 
 

Sy fóret på nøjagtig samme måde som yderstoffet.  
 

 
 



Nu kan du sy yderdelen og foret sammen. For at gøre dette vender du 
den ene del, så ydersiden af de to dele vender mod hinanden. Nu sættes 
kanterne sammen med knappenåle. Vær omhyggelig med, at hjørnerne 
er præcis på linje. Til dette trin er det en hjælp, hvis du omhyggeligt 
presser sømmerummet åbent først. 
 

 
 



Marker en åbning på 5-10 cm − det er her, du vil lade sømmen stå åben, 
når du syr kanterne sammen, så du kan vende retsiden ud på din 
støvhætte.  
 

 
 



Sy nu kanterne af foret og yderstoffet sammen mellem markeringerne, 
pres sømmen, og vend retsiden udad gennem åbningen. Pres kanten 
igen, især der hvor sømmen stadig er åben. Sy til sidst en topstikning 
langs underkanten, 1 cm fra kanten, hvilket også vil lukke sømmen 
 

 
 
Og nu er du færdig! Lad dit håndarbejde beundre, og del det med andre 
syentusiaster ved brug af hashtag #mybernette 
 


