
Lukkekanter på skrå, buede 
kanter og skæve vinkler. 

Som nævnt i sidste nummer af 
Kludemagasinet, bruger jeg 
oftest lukkekanter skåret på 
tværs af stoffet, men af og til 
gør jeg en undtagelse og 
skære mine lukkekanter på 
skrå. 

Der er to hovedgrunde til, at 
jeg vælger at skære 
lukkekanter på skrå.  
Den første er, hvis jeg har et 
stykke stof med tern eller 
striber og det vil give en flot 
effekt, hvis jeg skærer på skrå. 

 

Den anden grund til at vælge 
at skære på skrå, er hvis jeg 
har et tæppe med en buet 
kant. Her har jeg nemlig bruge 
for den elasticitet, der er i en 
lukkekant skåret på skrå. 

 

Når jeg skal skære lukkekanter 
på skrå, starter jeg med at 
finde ud af, hvor meget 
lukkekant jeg skal bruge (her 
er jeg altid generøs, for det er 
surt, at opdage, at der 
mangler 10 cm!) og hvor bred 

den skal være.  
Skal jeg sy buer, vælger jeg 
ofte 2” bredde, da den smalle 
lukkekant, gør det lettere at få 
et flot resultat.  
Herefter konsulterer jeg mit 
beregningsskema, der kan 
fortælle mig, hvor stor et 
kvadrat jeg skal bruge.  
Du finder skemaet til 
download på 
https://www.kroghkunst.dk/q
quiltnin/lukkekanter-tips-og-
tricks/ 

Når jeg har fundet en rette 
størrelse, skærer jeg kvadratet 

 

Og halvere det diagonalt 

 

Så flytter jeg den højre del 
over på venstre side – uden at 
rotere noget 

 

Herefter folder jeg den nye 
højre side ind over den 

venstre og sy dem sammen 
langs den lige side 

 

Folder ud og presser 
sømmerummet åben 

 

Jeg kan nu skære de skrå 
strimler, jeg har behov for 

 
(linealen er kun ment som 
illustration til at vise, hvordan 
jeg måler bredden af 
lukkekanten. Den er for kort 
til at skære efter) 

Til sidst syr jeg strimlerne 
sammen til én lang strimmel, 
som vist i forrige nummer af 
Kludemagasinet 

  

Skal jeg sy den skrå lukkekant 
på et tæppe med lige hjørner, 
følger jeg ligeledes 
vejledningen fra sidste 
nummer af Kludemagasinet.  



Skal jeg derimod sy den skrå 
lukkekant på et tæppe med 
buede kanter, gør jeg det på 
en lidt anden måde. 

Når tæppet er quiltet vil jeg 
vente med at klippe helt ind til 
den buede kant på toppen. 
Dette stabiliserer tæppet og 
sikre mod, at jeg kommer til at 
trække tæppet ud af facon, 
mens jeg syr lukkekanten på. 
Jeg syr også en stikning 1/8” 
fra den buede kant. Det er 
også med til at stabiliserer og 
sørge for at toppen med de 
buede og dermed strækbare 
kanter, ikke kan forskubbe sig 
og lave folder undervejs 

 

Herefter syr jeg lukkekanten 
på med ¼” sømmerum langs 
toppens kant (fra retsiden) 

 

Når jeg er kommet hele vejen 
rundt, klipper jeg rent langs 
toppen 

 

Til sidst folder jeg lukkekanten 
om på bagsiden og syr den 
fast i hånden. 

Min prøve med lukkekant på 
en buet kant ser således ud. 

 

Skal jeg afslutte for eksempel 
et Dobbelt Wedding Ring eller 
Jear Jane tæppe med buer, 
komme jeg ikke uden om også 
at skulle lave indvendige 
hjørner og på andre tæpper 
kan jeg måske komme ud for 
udvendige hjørner, der ikke er 
de normale 90 grader.  
I den næste prøve, vil jeg vise, 
hvordan jeg klare de 
udfordringer. 

På samme måde som ved den 
buede kant, venter jeg med at 
klippe kanten ren til jeg har 
syet lukkenkanten på retsiden 
og jeg syr en stabiliserings 
stikning, så de skrå kanter på 
toppen ikke kan give sig 
undervejs. 

 

Skal jeg sy indvendige hjørner, 
måler jeg mit sømmerum, jeg 
syr lukkekanten fast med og 
klipper et hak ved hvert 
indvendige hjørne, en anelse 
kortere end mit sømmerum. 

 

 

Jeg syr lukkekanten på og 
stopper med nålen ned, 
præcis ud for hakket. 

 

Og ”åbner” hakket op, så jeg 
kan sy lige ud. 



 

Skal jeg rundt om et 
udvendigt hjørne, der ikke er 
90 grader, markerer jeg 
midten af vinklen med en nål 

 

Så jeg kan stoppe med nåle 
nede, præcis hvor min 
stikning rammer nålen 

 

Og sy ud til hjørnet, klippe 
tråden og tage tæppet ud af 
maskinen. 

 

Herefter folder jeg 
lukkekanten op så den flugter 

med den næste side (den 
grønne streg) 

 

Og folder lukkekanten ned, så 
den følger den næste side den 
skal syes på.  

 

Og begynder en ny søm, ude i 
kanten  

 

De udvendige hjørner vender 
jeg og syr fast på bagsiden, på 
samme måde som beskrevet 
om lige hjørner i sidste 
nummer af Kludemagasinet. 

På de indvendige hjørner, 
giver jeg lukkekanten et lille 
klem, så der kommer en fold. 

 

Inden jeg vender kanten om 
på bagsiden. Folden åbner sig 

og bliver til ingenting, hvor 
lukkekanten skal syes fast 
(ved nålen på billedet) 

 

Lukkekanten jeg fast i hånden 
og for at bevare folden ved de 
indvendige hjørner, syr jeg 
dem med nogle få sting. 

 

Min prøve med lukkekant på 
skæve vinkler og indvendige 
hjørner ser således ud. 

 

OBS! Jeg har i denne og sidste 
nummers vejledninger syet 
prøver.  
Jeg har kantet prøverne med 
en overlocksøm, for at de kan 
holde til at blive taget frem og 
brugt som inspiration mange 
gange. 



Dette vil jeg normalt ikke gøre 
på mine tæpper. 

Dette var min måde at lave og 
anvende lukkekanter skåret 
på skrå, lave buede sømme og 
”unormale” hjørner.  
Jeg håber mine vejledninger 
her og i sidste nummer af 
Kludemagasinet, har givet et 
indblik i, hvordan lukkekanter 
kan syes på.  
I næste nummer vil jeg i den 
sidste artikel i rækken om 
afslutninger af tæpper, 
komme nærmere ind på, 
hvordan man kan ”pynte” 
lukkekanter med tittekanter, 
krummekanter og andre sjove 
ting.  

 
 
De bedste patchworkhilsener 

Lone 


