
TAKK! Det at du velger Malimo-materiell for å spare tid og ha det kjekt sammen 
med elevene betyr mye for meg! Min store lidenskap er å hjelpe flotte 
pedagoger med tips, inspirasjon og fiks ferdig materiell i en travel hverdag. 

... finn mer inspirasjon på nett:

Grafiske lisenser!

NB! Bruksvilkår!
• du kan kopiere og bruke materiellet 

så mye du ønsker – for egen bruk i 
ditt klasserom.

• du kan dele materiellet fritt med 
kollega, men ikke legge det ut på 
nettet. Del linken til malimo.no 
heller enn å sende det direkte.

Les komplett kjøps-
og brukervilkår her.

Gratis Nettside Instagram Facebook Pinterest E-post

Finn dette og mer i
BUTIKKEN MIN!

Malimo-materiell bruker 
grafikk og skrifttyper 

kjøpt hos:

https://malimo.no/ressursbibliotek-for-medlemmer/
https://malimo.no/
https://malimo.no/kjops-og-brukervilkar/
https://malimo.no/butikk/
https://malimo.no/produktkategori/konkreter-oppbevaring-rekvisita/
https://malimo.no/serier/kortstokker
https://malimo.no/butikk/eventyr-samlepakke/
https://malimo.no/serier/leksi/
https://malimo.no/serier/oppgavekort
https://malimo.no/produktkategori/j2-matematikk/f-brok/
https://malimo.no/serier/sosialt_arbeid/
https://malimo.no/produktkategori/h-lesing-og-skriving/h-lesehefter/
https://malimo.no/butikk/multiplikasjonsplakater/
https://www.facebook.com/malimomaren/
https://www.instagram.com/malimomaren/
https://www.pinterest.com/malimomode/boards/
mailto:marenlm@malimo.no


Solsikke - broderi
Til dette prosjektet trenger dere:
• Broderigarn eller annen egnet tråd

• Grønn
• Mørk brun
• Gul
• Lys brun

• Broderinål (butt spiss)
• Broderistoff
• Saks

© Malimo.no

BRUKSANVISNING FOR LÆRER

• Steg 0: Skriv ut mal-ark (neste sider). Mønstrene kommer flere på ett ark 
hvis man skal skrive ut til flere samtidig. Finn fram broderistoffet og 
klipp til en passelig bit. Sørg for at du har nok plass til å sy på.

• Steg 1: Start med lys brun for å lage midten av blomsten. Mønsteret sys 
i korssting. 

• Steg 2: Fullfør hele den fargede delen du har begynt på og fest tråden 
med å sy en knute bak på broderiet.

• Steg 3: Bytt farge og gjenta. 

• Steg 4: Fullfør hele solsikken. Lag det gjerne større ved å utvide 
mønstermalen.

• Tips! Silkesting kan være fine å bruke sammen med korssting hvis man 
f.eks vil ramme inn solsikken. Les en fin oversikt over ulike sting her. 
https://www.margaretha.no/kundetjeneste--somtyper

• Tips! Ta gjerne broderiet og fest det i en ramme. Flott å gi bort i gave!

• Tips! Bruk mønsteret for å perle flagg i stedet.
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