
Lukkekanter med ”pynt” 

Jeg er ved at nå vejs ende i 
min serie om, hvordan jeg 
afslutter mine tæpper. I 
Kludemagasinet 2/2019 
fortalte jeg, hvordan jeg laver 
bagsider, både med fleece, i 
et stykke og sammensatte 
bagsider. I Kludemagasinet 
3/2019 viste jeg min måde at 
sy lige lukkekanter på lige 
sider og 90 graders hjørner og 
i KM 4/2019 var det 
lukkekanter på skrå, buede 
kanter og hjørner med ”skæve 
vinkler”. 
Her i sidste del af min serie, vil 
jeg komme ind på forskellige 
måder at ”pynte” lukkekanten 
på. 

”Pynten” kan være tittkanter, 
krummekanter, zigzag bånd, 
Prairie points eller andet, der 
kan pifte en lukkekant op.  
Jeg bruger tre forskellige 
måde at sy pynten på og om 
jeg bruger den ene eller den 
anden måde, kommer an på 
situationen. Jeg vurderer fra 
gang til gang, hvad der vil 
være den letteste/bedste 
løsning til netop det projekt 
jeg er i gang med.  
Pynten lader jeg enten være 
en del af lukkekanten, være 
syet på lukkekanten eller syet 
på tæppet inden lukkekanten 
syes på.  
Jeg vil i det følgende komme 
med eksempler på alle tre 
muligheder. 

Den variant jeg oftest bruger, 
er at sy ”noget” på min 
lukkekant inden jeg syr den på 
et tæppe, dækkeserviet eller 
lignende.  

Jeg starter med at sy ”pynten” 
midt på min lukkekant.  
For at sikre mig, at jeg holder 
mig på midten, bruger jeg 
linjerne på min stingplade (de 
grønne pile) 

 

 

Herefter presser jeg 
lukkekanten på midten (er 
tittekantens rå kant bredere 
end 1/3 af lukkekanten, 
klipper jeg den rå kant ned, da 
den ellers vil fylde for meget) 

 

og syr den på på bagsiden, 
som jeg ville have gjort med 
en almindelig lukkekant (se 
KM 3/2019), dog er jeg 
opmærksom på, at 
tittekantens rå kant vender 
opad. 

 

Igen på samme måde som ved 
min almindelige lukkekant, 
vender jeg lukkekanten frem 
på retsiden, hvor jeg stikker 
lukkekanten fast i overgangen 
mellem ”pynt” og lukkekant. 
 

 

 

Her har jeg brugt en tittekant 
som pynt, men jeg kunne 
ligeså godt have brugt et 
foldet stykke stof og lavet en 
krummekant 

 
 
eller jeg kunne have brugt et 
bånd eller zigzagbånd eller 
noget helt fjerde.  
 

 
 
Det er kun fantasien, der 
sætter grænser for, hvad der 
kan bruges som pynt, så 



længe det bliver syet på, midt 
på lukkekanten først. 

En anden mulighed er at gøre 
pynten til en del af 
lukkekanten og derved skabe 
en falsk titte- eller 
krummekant. 
I dette tilfælde består min 
lukkekant af to strimler. Den 
ene strimmel skæres i det 
stof, der skal agere lukkekant 
og den anden skæres af det 
stof, der skal agere titte- eller 
krummekant.  
Her har jeg valgt at lave en 
lille tittekant og har skåret mit 
lukkekantsstof 1 1/2” og mit 
tittekantsstof 1 3/4” bred. 
Målene kan varieres, men 
strimlen til titte- eller 
krummekant skal altid være 
den bredeste. 

Når strimlerne er skåret, skal 
de syes sammen på den lange 
led med ¼” sømmerum 

 

Strimlen åbnes og 
sømmerummet presses mod 
lukkekantsstoffet. 
 

 

Strimlen foldes på midten 
vrang mod vrang og presses, 

så tittekanten bliver synlig ved 
foldekanten. 

 

Også denne lukkekant syes på 
fra vrangsiden, som min 
almindelige lukkekant, men 
med tittekantsstoffet opad. 

 

På samme måde som ved den 
påsyede tittekant, sys den 
falske fast i overgangen 
mellem tittekantsstof og 
lukkekantsstoffet. 

 

 

Uanset om jeg har valgt den 
ene eller den anden 
lukkekants variant, har jeg 
også mulighed for at pynte 

kanten af mit emne, inden jeg 
syr lukkekanten på.  
Jeg kan igen vælge lige den 
pynt jeg har fantasi til, i dette 
eksempel vil jeg bruge ”Prairie 
points”   

Prairie points laves oftest af 
kvadrater som foldes til 
trekanter.  
Alt efter om man folder på 
den ene eller den anden 
måde, får man enten en fold 
på midten eller langs den ene 
side.  

 

Prairie pointsene kan 
arrangeres forskelligt, alt efter 
ønske. De syes på det færdige 
emne med ca. 1/8” 
sømmerum, inden 
lukkekanten med eller uden 
yderligere pynt syes på. 

 

 



Mit lukkekants bibliotek fra 
denne artikelserie er ved at 
have en anseelig størrelse, 
men det er på ingen måde 
endelig, for der er et væld af 
andre måder at sy og 
dekorere lukkekanter på. 
 

 

Jeg har her givet mit bud på 
mine favoritter og håber det 
har givet inspiration til både 
sjove bagsider og spændende 
og flotte lukkekanter, men 
også lyst til at udforske og 
prøve endnu flere forskellige 
måder at sy både bagsider og 
lukkekanter på, for i min 
patchworkverden, er der 
ingen regler, så længe vi har 
det sjovt og nyder vores 
skønne hobby. 

De bedste patchwork hilsner 
Lone 

 


