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Taknemli’-tulipanen
Hej og velkommen

 
På de næste sider viser vi dig, hvordan du broderer en Taknemli’-tulipan. 

 
Du kan enten brodere tulipanen, som kunsthåndværkeren Tine Wessel 

har designet den. Eller du kan lave din egen fortolkning i de farver, 
du nu har liggende eller bedst kan lide. 

 
Tulipanen er en del af kampagnen 

“Taknemli’ - Lad os sammen skrue op for taknemmeligheden”. 
Den kan du læse meget mere om på Taknemli.dk, 

der går i luften i uge 49.
 

Vil du hjælpe os med at sætte fokus på taknemmelighed som en vej 
til mere glæde, så del gerne din tulipan på sociale medier med #taknemli 

- måske med et par ord om, hvem du har lavet den til og hvorfor.

Rigtig god fornøjelse med tulipanen
 

/Taknemli-teamet
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Lav Taknemli’-tulipanen i Tine Wessels farver

Mønstret er 72 sting højt og 49 sting bredt. Tulipanen broderes i korssting.

  

Tine Wessels tulipan er syet med Blomstergarn fra Haandarbejdets Fremme. Der indgår 

tre farver i broderiet:

 

• Blå: Blomstergarn farve 202.

• Gul: Blomstergarn farve 48

• Grøn: Blomstergarn farve 211

 

Vil du hellere lave tulipanen i DMC Moulinégarn (Amagergarn), så skal du bruge:

• Blå: Farve 823

• Gul: Farve 3820

• Grøn: Farve 561

Tines tulipan er syet på et hvidt 10-trådet hørlærred fra Haandarbejdets Fremme, men 

den kan også sys på stramaj og Aida. På et 10-trådet hørlærred sys med 1 tråd 

Blomstergarn. Amagergarn sys med to tråde.

På næste side vises et eksempel af broderiet i Taknemli’-farver.
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= Farve 1

= Farve 2

= Farve 3
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Lav din egen version af Taknemli’-tulipanen

Du er naturligvis også mere end velkommen til at lave din helt egen version af tulipanen. 

For eksempel i andre farver eller materialer.

Der indgår tre symboler i mønstret på næste side:
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Forbrug af materialer

Garnforbrug
Til Tine Wessels tulipan er der brugt cirka:

 

• Blå 10 meter. 

• Gul 7,5 meter. 

• Grøn 2 meter. 

 

Forbruget kan variere alt efter den garn- og stoftype, der anvendes. 

 

Købes én dukke af hver farve bliver der meget garn i overskud. Men måske kender du en, 

der også gerne vil brodere en tulipan, så kan I jo gå sammen. Det er også en god 

anledning til at snakke om, hvad I er taknemmelige for.

 

Ellers kan du som nævnt også sagtens lave tulipanen i de farver, som du nu har liggende.

Stofforbrug 
Ved 10-trådet hørlærred ca. 32 x 36 cm.

Stofforbruget varierer alt efter, hvilken stoftype der vælges. 

 

Størrelsen af det færdige tulipan-motiv bliver forskelligt alt efter, hvilken stoftype der 

vælges. Jo finere stof jo mindre bliver det færdige broderi og jo tyndere garn / færre 

antal tråde skal der sys med. Jo grove stof jo større bliver broderiet og jo kraftigere garn /

større antal tråde skal der til for at dækket stoffet.

 

Sy med nåle uden spids til alle tre stoftyper.

Afprøv om stof og garn passer sammen
For at få et godt resultat er det vigtigt at stof og garn passer sammen.

 

Lav derfor gerne en prøvesyning, hvor du tester, at materialerne passer sammen og 

stoffet bliver dækket fint med valgte garn. 

 

Syr du på stramaj, kan du vælge en hvid farve som baggrund, da stramaj skal dækkes 

helt. Syr du på Aida eller hørlærred behøver du ikke udfylde baggrunden med korssting, 

men du kan vælge at gøre det.
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Guide til at sy motivet

Placering af motivet
Du kan enten starte med at sy motivet fra øverste venstre hjørne, eller du kan tælle ud fra 

midten af stoffet. 

 

Det kan være en hjælp at ri en linje med store sting i midten af stoffet med sytråd – ri 

både på langs og på tværs af stoffet. Herved findes midten og man kan tælle ud fra 

midtpunktet, hvor de to sytrådslinjer mødes. Sytråden kan trækkes ud bagefter.

 

Sy én tulipan færdig ad gangen og hæft tråden, når tulipanen er færdig.

Når der startes på en ny tråd – lader man et stykke af trådenden hænge på oversiden af 

stoffet, så laver den ikke ulykker på bagsiden. 

 

Når man har syet et par sting, har man noget at hæfte i og så trækkes tråden om på 

bagsiden og hæftes. Hæft både til start og til slut ved at trække tråden under 4-5 sting på 

bagsiden og klip det overskydende tråd af. Der afsluttes ikke med knuder, når man syr 

korssting. Hæft i samme farve, hvis det er muligt.

 

På hørlærred sys over to x to tråde. På stramaj over et trådkryds bestående af to x to 

tråde og på Aida over et kvadrat i vævningen. Alle tre stoffer fås i forskellige tætheder og 

garnet vælges efter om det kan dække stoffet.

Få vores gratis e-bog om taknemmelighed
Taknemmelighed gør os gladere, mere hjælpsomme og styrker vigtige bånd.

I bogen får du:

• Viden om hvad taknemmelighed er, og hvorfor det er godt for os.

• 6 enkle teknikker til mere taknemmelighed.

• Inspiration til at vise andre din taknemmelighed.

Bogen findes både som gratis e-bog og som trykt bog. Læs mere på Taknemli.dk/Bog

Det nye Taknemli.dk 

med bogen går først 

i luften i uge 49.
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