
Hvordan sy på bakstykke på et strikket teppe?

Jeg starter med å velge fórstoff og klippe 
det større enn hva selve strikketøyet er. 

Jeg foretrekker å bruke spraylim når jeg skal sy et bakstykke på et strikket 
teppe. Rett og slett fordi det holder seg bedre på plass enn om jeg bruker  
knappenåler. Derfor sprayer jeg nå på spraylim på bakstykket før jeg legger 
teppet oppå og glatter det ut slik at det blir fint. 

Har du ikke spraylim legger du teppet oppå bakstykket og fester rundt hele 
strikketøyet med knappenåler, gjerne fest noen nåler rundt omkring på  
strikkingen også, da blir det lettere å holde styr på.

Klar, ferdig, gå! 

Syingen starter...

Laget av Marianne Glørstad, juni 2010



Jeg syr en søm med en stor stinglengde  
ytterst på kanten av strikkingen. Dette for å 
feste bakstykket til teppet.

Klipper så rundt hele teppet, slik at  
bakstykket og strikkingen blir kant i kant.

Finn finn frem stoffet du har tatt bakstykket fra, eller et annet stoff. Klipp en lang remse stoff som er 10 cm bredt, denne 
skal rekke rundt hele stykket. Er remsen for kort så skøyter du den, og stryker stoffene mot hver sin side.

Bredt stoffet dobbelt = 5 cm bredt og stryk ned mot hverandre.
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1. Legg teppet slik at bakstykket er 
opp mot deg. Brettekanten du nettopp 
har brettet legges på toppen. Selve  
bretten skal peke mot midten av  
teppet, og klippekanten skal ligge kant 
mot kant med teppet. Sett fast med 
nåler.

2. Når du kommer til det første  
hjørnet, bretter du brettekanten 90 
grader til høyre, slik at det dannes en 
45 graders vinkel som bildet viser..

3. Brett kanten tilbake slik at  
brettekanten blir i kant med teppet.

4. Det har nå blitt dannet en liten 
“flapp” som nåles fast på teppet.

5. Når du nå har festet brettekanten rundt hele teppet 
lar du kantene overlappe hverandre. Det er nå tid for 
å sy fast brettekanten.

Jeg starter å sy på en langside og bruker en 
lang stinglengde. Jeg velger bevisst å starte 
syingen et stykke etter starten på brette-
kanten. Skøyten mellom start og slutt ordner 
vi til slutt. Jeg syr frem til den brettekanten 
vi lagde, løfter opp foten, og tar nåla opp av 
stoffet. 

Snur teppe rundt, og er klar for å sy videre på 
neste langside.

Før du begynner å sy på neste langside, 
bretter du den “flappen” mot den siden du  
allerede har sydd, og syr nedover til neste 
brett. 

Dette gjentar du på alle hjørnene og syr 
frem til et lite stykke før slutt og start på  
brettekanten.



Jeg bretter den ene kanten inn, slik at det blir en dobbel kant hvor 
man skal skøyte, deretter legger jeg den andre enden inni den 
doble og syr til.

Slik ser det ut før jeg avslutter og skal sy til skøyten mellom 
start og slutt.

Når hele brettekanten er sydd 
på ser det slik ut fra baksiden på 
teppet.

Brett kanten mot rettsiden av 
teppet.

Til slutt ser teppet slik ut, og du 
er klar for de siste steget.



Brett ned kanten mot den strikkede 
siden og fest med en nål, legg 
spesielt merke til hvordan hjørnet 
brettes.

Brett så ned den andre siden, og du 
får et fint hjørnet. Fortsett å brett 
til alle sidene er brettet ned.

Alle sidene er festet med nåler, og 
du avslutter med å finne en sytråd 
som matcher strikketøyet og bret-
tekanten, og syr til kanten så pent 
som du får til for hånd. 

Resultatet fra baksiden.

Lykke til!


