
 

 
 
Håndtering af plastikkugler før brug (Ikke nye plastikkugler): 
For en sikkerheds skyld - Tjekkes, at plastikkuglerne er rengjorte, inden de monteres i dynen. 
(Plastikkuglerne kan vaskes i vaskemaskinen på 60 grader - i et lukket betræk eller vaskes i en 
balje) Vask evt. med ½ dl eddike - alle former for sæbe, bør undgås. 

 
Materiale til produktion af dyne:  
Syersken fremskaffer selv betrækket til syning af dyne. Spørg evt. 
Ambassadørerne. Flere af dem, har haft held med at få dynebetræk 
doneret, fra lokale hoteller, B&B´s og genbrugsbutikker. 
 

 
Bemærk:  
Stoffet må meget gerne være neutralt, så 
dynen kan bruges af alle, uanset alder og køn. 
 
Fylder plastikkuglerne ikke tilstrækkeligt, kan 
der suppleres med fyld.  
 
Antallet af plastikkugler til kugledynen, kan 
være variere. Plastikkugler vejer ikke altid 
det samme.  
 
Vej plastikkuglerne op inden start.  
Del derefter plastikkuglerne i små portioner. 
Således, at de passer til antallet af “rum” i 
dynen. 
 

… Fremgangsmåde - næste side 

 
 

 



 

 

Vejledning, til alm.  voksendyne - 140 cm bredt og 200 cm langt).  
Hvis, kugledynen syes af et dynebetræk - kan punkt 1-3 undgås. 
 

Fremgangsmåde 

1. Stryg stoffet, hvis nødvendigt. 

2. Klip to stykker stof i 140x200cm.  

3. Læg, de to stykker stof, med retsiden ind mod hinanden.  
Sy langs de tre af kanterne.  
Vend sy-projektet, så du har retsiderne udad.  

4. Inddel, sy-projektet i 7 kanaler på langs - Ca. 20 cm brede. 

5. Fyld op med plastikkugler, i hver af rækkerne, ca 18-19 cm 
Sæt nåle i for, at holde plastikkuglerne på plads.  

6. Lav næste syning, 1-2 cm fra nålene.  
Sy på tværs af stoffet - således, alle 7 kanaler bliver lukket,  
som firkanter, der måler ca 20 x 20 cm. 

7. Gentag punkt 3 og 4 - Indtil alle kanaler er fyldt, ca 10 gange. 

8. Sy bunden - Dynen er nu klar til sin modtager. 

 


