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KASTESTING 

Prøve 1 og 2 kastesting - hold 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kastestingene bruges til: 

 at kaste over trævlekanter (inden man begynder at sy)  

 når to stykker stof skal stødes sammen ved ægkanter eller sømmede kanter. 

Her syes i yderste kant og der må ikke strammes for hårdt 

Der syes fra højre mod venstre. 
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FORSTING 

Prøve 3 forsting - hold 1. 
 

 

 

 

 

Forstingene bruges til: 

 rining 

 stikninger f.eks. på veste- og trøjekraver 

Stingene syes på lige. 
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MÆRKERINING med forsting 

Prøve 4 mærkerining - hold 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mærkerining med forsting bruges til: 

 afmærkning af den linje, hvor man senere skal sy  

Mærkerining syes ved at sy forsting i kridtafmærkningen. Paspunkterne markeres på tværs af 

mærkeriningen. 

En kridtstreg vil ofte forsvinde, når der arbejdes på sytøjet i længere tid.  



© Folkedans Danmark – Dragt  
Revideret september 2015. 
 

6 

ZIG-ZAGRINING 

Prøve 5 zig-zagrining - hold 1. 
 

 

 

 

 

 

Zig-zagrining bruges til: 

  sammenrining af foer og yderstof  

Syes som lange forsting på skrå. 
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BAGSTING, som går helt sammen 

Prøve 6 bagsting, som går helt sammen - - hold 1. 
 

 

 

 

 

Bagsting, som går sammen, bruges til: 

 sammensyning af alle former for stoffer 

 stikninger 

 pynt på skjorter og særke 

Stingene syes på en lige linje og ligner på forsiden en maskinstikning. 
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BAGSTING, som ikke går sammen 

Prøve 7 bagsting, som ikke går sammen - hold 1. 
 

 

 

 

 

Bagsting, som ikke går sammen, bruges til: 

 sammensyning fra retten af to stykker stof  

 påsyning af bånd 

 skindsyning  

Stingene syes som bagsting, men ligger på forsiden som små forsting
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SØMMESTING 

Prøve 8 sømmesting - hold 1. 
 

 

 

 

 

 

 

Sømmesting bruges til: 

 opsømning af f.eks. forklæder og tørklæder, hvor der kun tages lidt stof på nålen så, stingene kun 

er lidt synlige på retsiden  

 når to stykker foer sømmes sammen over hinanden indvendigt i en dragtdel. Der stikkes godt ned i 

det underste lag 

 når et stykke stof sys fast på et andet 

Den ombukkede kant på det øverste stykke stof vender mod den hånd, som holder nålen. 
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STAFFERING 

Prøve 9 staffering - hold 1. 
 

 

 

 

 

Staffering bruges til: 

 når foer syes fast langs kanten (f.eks. trøje, vest, snørreliv m.m.).                                                      

Giver en god fast kant, der ikke forskubbes 

Yderstoffets ombukkede kant stikker 1 – 2 mm udenfor foerets ombukkede kant.  

Stofkanten, der skal stafferes, vender mod den hånd, der holder stoffet. Nålen stikkes igennem begge lag af 

yderstoffet, så stinget lige anes på forsiden.  
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HALVE KORSSTING 

Prøve 10 halve korssting - hold 5. 

 

Halve korssting bruges til: 

 syning på skjorter og særke 

Stingene syes nede fra og opefter og fra venstre mod højre, så de ligger i vandrette rækker.  

For hver række lægges et langt sting på vrangsiden over den sidst syede række og næste række syes på 

samme måde. 

Der kan begyndes på flere måder(se eksempel herunder):  

 

Vandret med f.eks. tre sting - eller vandret med ét sting. På samme måde kan sluttes med tre sting eller ét 

sting (vend tegningen). 
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PIKÉRSTING 

Prøve 11 pikersting - hold 5. 

 

  Vrangsiden                  Retsiden  

 

 Pikérsting bruges til: 

 at fæstne to stykker stof sammen, f.eks. ved snørestykke på en kvindetrøje. På mandstøj f. eks på 

kraver og revers 

Stingene syes fra vrangen med små skrå sting, der ses som vandrette sting på retten 
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Snøret søm 

Prøve 12 snøret søm – hold 4. 
Snøret søm er en teknik, der ses anvendt ved sammensyning af ryg og forstykke samt isyning af ærme. 

Man kan se den anvendt i lange veste, buller, snøreliv samt i mands- og kvindetrøjer. 

Princippet i en snøret søm er, at sømmerum ordnes med rining og presning i f.eks. ryg og forstykke hver for 

sig, hvorefter de to mønsterdele syes sammen gennem alle stoflag. 

1. Buk sømmerummet i sidesømmen på ryggens 

yderstof til vrangen. Ri og pres det. 

 

2. Læg ryggens foerstof på yderstoffet vrang mod 

vrang. Buk sømmerummet i sidesømmen til 

vrangen, så der ses 2 mm af yderstoffet. Ri og 

pres. 

 

3. Gentag ovenstående med hensyn til forstykkets 

sidesøm. 

 

 

 

 

 

4. Hæft ryg og forstykke sammen ret mod ret. Vær 

opmærksom på pasmærker ved ærmegabslinie og 

taljelinie. Ri ryg og forstykke sammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hold sytøjet så ryggens mønsterdel vender mod 
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dig selv. Begynd ved taljelinien. Hæft tråden godt 

og stik nålen op i kanten af forstykkets foer. 

 

 

6. Stik nålen skråt over forstykkets foer, gennem 

forsatykkets yderstof, ryggens yderstof og foer. 

Træk tråden godt til. 

 

 

7. Vend højre hånd og stik nålen skråt over ryggens 

foer, gennem ryggens yderstof, forstykkets 

yderstof og foer. Træk tråden godt til. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Gentag punkt 6 – 7 til der er ca. 4 cm til 

ærmegabslinien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kast yderstoffet sammen. Kast foeret sammen. De 

sidste 4 cm skal yderstof og foer være løse for at 

kunne ordne ærmegabets sømmerum. 

 

 

Knap 
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Knaphulssting 

Prøve 13 knaphulssting – hold 1 
Stingene syes fra venstre mod højre over dobbelt stof. 

Stik nålen bagfra gennem begge stoflag, og træk tråden til, så der dannes en løkke ved stofkanten. 

Før nålen bagfra gennem løkken og træk tråden til. 

Hvis der skal hæftes ende midt i syningen, gør man det ved at lade den gamle garnende ligge langs kanten. 

Den nye garnende hæftes med et par sting langs kanten, og der stikkes op i det sidste sting og syes videre 

over den gamle garnende. 
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Tungesting 

Prøve 14 tungesting – hold 1 
Stingene syes fra venstre mod højre. 

Stik op gennem stoffet, hvor tungestingenes underkant skal være. 

Sy et lodret sting oppefra og ned, idet nålen føres over tråden. 

Træk stinget til. 

Der fortsættes på denne måde. 

Tungesting bruges til trenser, hvor der syes over udspændte tråde. 

Ved løse trenser syes kun over de udspændte tråde, mens der ved faste trenser syes gennem stoffet. 

 

 


