
Lige lukkekanter og 
skarpe hjørner 
Lukkekanten er noget af det 
sidste, der bliver syet på, før et 
tæppe, en dækkeserviet eller 
lignende er færdigt. Der er 
mange metoder og holdninger til 
at sy lukkekanter på. Jeg har 
gennem tiden samlet mig et helt 
bibliotek med metoder jeg har 
testet. Nogle er blevet mine ”Go-
to”, mens andre kan jeg sige, at 
jeg har prøvet, men nok ikke 
kommer til at bruge. 

 
Jeg vil i dette og de kommende 
numre af Kludemagasinet 
fortælle om mine 
favoritmetoder, når jeg skal sy 
lukkekanter på. 

I dette nummer vil jeg 
koncentrere mig om lige 
lukkekanter og flotte skarpe 
hjørner.  

Ofte bruger jeg lukkekanter 
skåret på tværs af stoffet, når jeg 
skal sy lige lukkekanter på. Dels 
er det hurtigt, at skære og ofte er 
det stofbesparende at skære på 
tværs. I næste nummer, kommer 
jeg ind på, hvornår jeg bruger 
lukkerkanter skåret på skrå og 
hvordan jeg optimerer mit 
stofforbrug mest muligt.  

Bredden på min almindelige 
lukkekant er 2 ½”. Det synes jeg 
er en passende bredde til de 
fleste af mine tæpper, men den 
kan varieres fra 2” og opefter.  
Alt efter projektet, skærer jeg 
hele lukkekanten i det samme 
stof eller vælger at bruge større 
eller  mindre stykker af flere 
forskellige stykker stof.  

Da jeg folder mine lukkekanter, 
øger jeg diagonalt, for at fordele 
sømmerummet.  

I mit lukkekantsbibliotek ser min 
prøve sådan ud. 

 

Hvis jeg syer strimler sammen, 
der allerede er skåret i 45grader, 
er jeg opmærksom på, at 
forskyde strimlerne, så min søm 
kommer til at gå hvor de to 
stoffer skærer hinanden 
(markeret med en pil på prøven). 
Jeg er også opmærksom på, at 
mine to strimler krydser 
hinanden i en 90graders vinkel. 

 

Når jeg syr lukkekanter, skåret på 
tværs, har jeg som regel lige 
ender. Dem krydser jeg i en 
90graders vinkel med et lille 
overlap og syr diagonalt, fra 
hjørnet i overlappet til det 
modsatte hjørne i overlappet. 

 

Efter jeg har syet, klipper jeg 
sømmerummet ned til ca. ¼”  

 

og stryger sømmerummet åbent 

 

Strimlerne folder og presser jeg 
på midten og inden jeg starter 
med at sy lukkekant, folder jeg 
min startende i en 45graders 
vinkel og sætter en strimmel 
Wonder Tape på foldekanten. 
(Wonder Tape er en 
dobbeltklæbende vandopløselig 
tape, der forsvinder første gang 
tæppet bliver vasket) 

 

Hvis jeg skal færdiggøre 
lukkekanten i hånden, starter jeg 
med at sy den fast fra retsiden og 
modsat, hvis jeg vil færdiggøre 
lukkekanten med symaskine, 
starter jeg med at sy den på fra 
vrangsiden.  

Min hjørneprøve ser således ud. 



 

Jeg starter med en 10-15 cm lang 
ende (dette er ikke vist på prøven 
eller billederne) og syr en 
”bredde prøve”. Jeg vil gerne 
have mine lukkekanter fyldte og 
jeg vil gerne have kanten af 
lukkekanten til at ramme præcis 
ved sømmen, når jeg folder den 
om på den anden side og da ikke 
alle tæpper er lige tykke, laver 
jeg altid en test, for at se, hvor 
bredt et sømmerum jeg skal have 
på netop dette tæppe. 

 

 

 

Har jeg et tæppe med spidser, 
der går helt ud til kanten, tester 
jeg sømmerummet INDEN jeg 
skærer kanten på tæppet ren og 
regulerer hvor tæt jeg skal 
renskære på spidserne, for at få 
en flot og fyldt lukkekant. 

Når jeg har fundet bredden på 
mit sømmerum, syr jeg ned i 
nærheden af det første hjørne. 
Her markerer jeg en 45 graders 
vinkel, fra tæppets hjørne, 
stopper med nålen nede, når jeg 
når markeringen, vender tæppet 
og syr ud til hjørnet, klipper 
trådene og tager tæppet ud af 
maskinen. 

 

Så folder jeg lukkekanten op, så 
den nøjagtig følger tæppets kant 

 

og folder den tilbage så folden 
nøjagtig følger den forrige kant. 
Jo mere præcis disse folder er, jo 
flottere hjørner kan jeg få. 

 

Jeg starter næste side hel ude fra 
kanten og syr frem til næste 
hjørne, hvor jeg gentager 
foldeprocessen. 

 

Når alle fire hjørner er syet, syr 
jeg hen til 20-30 cm før mit 
startpunkt, hvor jeg stopper og 
tager tæppet ud af symaskinen 
for at samle enderne. 



 

Jeg starter med at klippe min 
slutende af, så den passer 
nogenlunde ind i starteenden 
(pas på med ikke at blive snydt af 
den skrå startende!) 

 

Pil papiret af Wonder Tapen og 
klæb slutenden fast indeni den 
skrå startende.  

 

De to ender hænger nu sammen 
og kan med forsigtighed tages 
tilbage til symaskinen, hvor jeg 
syr en stikning i folden og klipper 
sømmerummet ned til ¼”. 

 

Træk lukkekanten på plads og sy 
det fast det sidste stykke. 

 

Pres lukkekanten ud mod kanten 
(pas på med at presse for meget, 
hvis du har polyester 
mellemfoer) og begynd at folde 
hjørnerne. 

 
 
Da jeg syede lukkekanten på, fik 
jeg en del lag lukkekant på den 
ene side af hjørnet. Jeg er 
opmærksom på at folde hjørnet, 
så sømmerummene på den 
anden side, kommer til at ligge i 
den modsatte retning. 

 

Jeg folder først den ene langside 
og sætter en nål eller Wonder 
Clips  

 

og folder så den næste side, så 
jeg får et flot hjørne. 
 

 

Det gør jeg som regel på alle fire 
hjørner inden jeg begynder at sy 
lukkekanten fast.  
Da lukkekanten er skåret på 
tværs, giver den sig ikke ret 
meget og ofte er det ikke 
nødvendigt at nåle kanten fast 
inden jeg syr den enten i hånden 
fra vrangsiden 

 

eller med en pyntesøm fra 
retsiden. 
Min favorit pyntesøm til 
lukkekanter er, 
knaphuldssømmen, eller som her 
en kombination af to forskellige 
bredder af knaphulssømmen. Alt 
efter hvilket tæppe jeg 
færdiggør, kan bredden på min 
knaphulsøm varierer fra 1 mm og 
næsten usynlig til meget bred og 
synlig dekoration.  

 

Dette var min favoritmåde at sy 
en lukkekant på et tæppe med 
90graders hjørner. Der er mange 
andre måder at gøre det på og 
masser af muligheder for ”sider” 
i lukkekantsbiblioteket. 


