
MATILDA´S GAVEKALENDER 

Jeg elsker julen og november for meg betyr at jeg endelig får lov til å planlegge årets 

herligste tid! For meg handler julen om varme, kjærlighet og anerkjennelse. Den 

handler om familie, god mat og flotte overraskelser. I år har jeg bestemt meg for å 

overraske kjæresten min med en helt egen gavekalender. 

Har du noen som du ønsker å gi noen ekstra gaver til? Kanskje kan du 

inspireres av min sybeskrivning, med en helt egen touch?  

For å sy min gavekalender trenger du følgende: 

• Et sterkt stoff ca. 100x75 cm (Mitt er fra NYBLOM KOLLÈN) 

• Wonderfil tråder (Polyfast, ”Frosted Silver” PF5452 & Spotlite, ”Burnished Gold” 

MT8847) 

• Stabilisering  

• KAI saks 

• KAI Skjærematte 
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• KAI Rullekniv 

• Bånd (til å knyte fast stoffet i pinnen) 

• Ringer (Mine finner du på Panduro) 

• Pinne (funnet i skogen) 

• Broderimaskin (Jag bruker Janome Memory Craft 500E) 

• Symaskin (Jag bruker Janome Skyline S7)  

STEG 1 

Jeg har valgt et hvitt stoff fra ”NYBLOM KOLLÈN”. Det første jeg gjør er å måle og 

klippe ut størrelsen på min gavekalender. Jeg synes at 100x75 cm blir passe, men 

du kan selvfølgelig gjøre den så stor, eller så liten som du ønsker. Vi trenger en 

fram- og bakside. 
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STEG 2 
Neste steg kan være litt mer krevende da vi skal male opp et mønster. Her kan du 

bestemme hvor stort avstand du ønsker å ha mellom hvert tall og hvor mange tall 

du vil ha på hver rad. Jeg bruker et stort papir for å male opp prikker hvor jeg 

ønsker at mine tall skal være. 

Deretter lager jeg små hull hvor prikkene sitter. Husk å legge en skjærematte under 

slik at du ikke ødelegger gulv eller bord. Jeg bruker KAI skjærematte. Når jeg har 

laget hull, legger jeg papirmalen min på stoffet og maler i hullene med en vannløslig 

penn.   
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STEG 3 

Nå skal vi brodere! Jeg har lyst til å starte med mine tall. 
Raske tips før brodering: 

1. Skriv opp tallene dine på et papir eller liknende for å lettere følge med på hvilke 

som skal broderes samtidig i rammen din. Nedenfor har jeg markert rammen 

min (200x280) med røde linjer. Vi ser da at jeg skal flytte rammen fire ganger: 

2. Bruk stabilisering. Ettersom stoffet er litt tykkere er det et godt stoff å brodere 

på, men det er alltid bra å legge under litt ekstra stabilisering slik at stoffet ikke 

sklir. 
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3. Vær nøye med montering av rammen! Nøyaktigheten her sørger for et fint 

resultat. 

Nå har jeg montert rammen på riktig sted og jeg flytter meg til min 500E. Nå skal 

jeg legge inn tallene i broderimaskinen. Det ser slik ut: 

Her velger jeg først enkelt den rammen som jeg jobber med, for å siden legge inn 

mine første tall. Rutenettet hjelper meg slik at det blir så rett og så nøyaktig som 

mulig. Jeg velger medium størrelse på mine tall, og en ganske tykk skrifttype.  

STEG 4 

Nå har jeg brodert ferdig alle 24 tall og ønsker å brodere ”CHRISTMAS CALENDAR” 

øverst på kalenderen min med gulltråd. Jeg finner midten slik at skriften blir pen 

og rett. Deretter maler jeg opp en strek som hjelper meg når jeg skal plassere 

rammen. Streken skal være under teksten min. Jeg bruker fortsatt samme ramme 

og samme skrifttype, men jeg endrer størrelsen til Large da jeg ønsker en litt større 

effekt her.  
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STEG 5 
Nå har jeg brodert ferdig alt som skal broderes på min kalender og jeg tar nå frem 

det andre stoffstykket mitt - baksiden. Vi skal nå legge framsiden mot baksiden slik 

at den broderte siden ligger mot baksiden. Vi skal også klippe til fire like lange 

lengder bånd som vi setter fast med knappenål øverst på kalenderen og syr disse 

fast samtidig som vi syr rundt hele kalenderen. NB! Husk at du trenger en liten 

åpning på noen cm. slik at du kan vrenge kalenderen! Når jeg siden vreger 

kalenderen min, syr jeg også sammen den lille åpningen med symaskinen, men 

denne kan du også sy for hånd. 

STEG 6 

Nå skal jeg sy fast ringene slik at vi har noe å henge gavene i! Jeg kjøpte disse på 

Panduro og de finnes i forskjellige farger og størrelser.  

Når jeg skal sy fast ringene bruker jeg utrolig enkelt knappehullsfoten. Jeg starter 

med en rekke av gangen. Fotpedalen, foten og symaskinen syr fast ringene på 1-2-3!  
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STEG 7 
Kronen på verket: pinnen. Jeg fant den i skogen, vasket den med grønnsåpe og 

skrubbet den godt med en børste og lot den tørke en stund. Nå knyter jeg fast 

båndene som er sydd fast øverst på kalenderen fast i pinnen og så er det bare å 

henge den opp på veggen! 
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