
10 x 10 Broderi 

 
Eller: Små tekstile collager på 10x10 cm i rester og genbrug. 

 

 
 

 
Det her kursus handler om det at få komponeret nogle små forholdsvise enkle collager i stofrester 

mm og med broderi. Om at få et flow ind i arbejdsprocessen og ikke brug for lang tid på at 

komponere og vælge farver når du er i gang. Måske få lavet en lille serie af tekstile collager eller 10 

individuelle collager. Størrelsen er som den er, for det ikke skal blive et projekt eller være 

produktorienteret. Det handler om skønheden i det uperfekte, at det ikke bliver så pænt at det bliver 

kedeligt. Fordybelse er godt men nogle gange er det også godt bare at lade hænderne arbejde. Det 

skal opfattes som en legeplads, et sted hvor ”alt” er tilladt og hvor man måske kan prøve at slippe 

sin fantasi løs og ikke gøre som man plejer. 

 



 
 

Kursisterne medbringer:  

Overvej kraftigt om du vil arbejde med hele farvepaletten med eller du vil arbejde i nogle bestemte 

farver. Som størrelsen angiver (10x10 cm), skal der ikke bruges forfærdeligt meget.  

 

Nogle stykker på 10x10 cm, af noget kraftigt lyst (hvidt, råhvidt) ensfarvet stof, evt. filt, flannel, uld 

eller bomuld. Kvaliteten er ikke vigtig bare det er kraftigt. Disse stykker skal bruges til bund for dit 

broderi. Der kan også forudbestilles nogle kraftige filtstykker på 10 x10 cm hos mig. 

Så overvej farven, hvis du evt. vil have noget transparent oven på stoffet.  

Snutter, sanser og små rester af stoffer i forskellige kvaliteter og strukturer, tyl, papirer, silkepapir, 

servietter, pap, bånd, blonder eller andet tekstilt. Ensfarvede, håndfarvede og mønstrede. Hvis du 

har andre små underligheder så tag dem med. Kig på billederne og lad dig inspirere at de materialer 

jeg har brugt. 

Der kan måske også byttes lidt blandt jer.  

Broderitråd, gerne forskellige kvaliteter, uld, bomuld, silke, blanke, matte eller spættede. Her er det 

igen også op til dig om det skal være hele farvepaletten eller udvalgte farver. 

Saks, broderinåle med spids, knappenåle, blok og blyant. Evt. en limstift. 

 



 
 

Sørg for jeres stoffer er strøgne eller vi må vi have fat i et strygejern. 

 

Kom med det du har, brug det og vær glad for det. 

 

Lisbeth medbringer lidt rester og der kan forudbestilles filtstykker . 

Ring endeligt for yderlige informationer. 
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