
Blyantholder 

 

Du skal bruge: 

• Læder, forpart 2,0-2,2 mm, 20x120 cm  

• Craft saks 

• Fladtang 

• Terylene tråd, 1 mm 

• Markeringshjul, 5 mm 

• Skæreplade, 60x45 cm 

• 2 sylehefte 

• 2 ruderformerede syle, 50 mm 

• Kork, stor 

• Japansk syriller 

• Opkradserbørste 

• Sort vinkel 

• Powerkniv 

• Kantpolertræ 

• Glitterrulle 

• Sadelmagernål, str. 0 

• Målebånd 

• Passer 



Step 1 
 
Download og udskriv mønstret længere nede på 
denne side. Brug en papirsaks til at udklippe 
mønstret.  
 
Bunden har en radius på 3,5 cm, og fra cirklens 
midte til spids er der 6 cm. Siden er 27,4 cm x 10 
cm. 
 
Du skal bruge 4 x bund og 1 x sidestykke til denne 
blyantsholder. 
 
OBS! Bruges der kraftigere læder skal sidestykket 
være lidt længere. 
 

 

Step 2 
 
Tegn 4 bunde op ved hjælp af en passer og vinkel. 
Skær også siden ud. 

 
Step 3 
 
Med opkradserbørsten raspes narvsiden (den 
glatte side) væk fra 2 af bundene. 

 
Step 4 

 
Påfør lim på de bunde du har raspet og lad dem 
tørre i ca. 10 min. 

 

 



Step 5 
 
Mens de tørrer, monteres kniven på den japanske 
syriller. 

 
Step 6 
 
På narvsiden laves en rille på en af de andre 
bunde. Rillen skal ligge 5 mm fra kanten. 

 
Step 7 
 
Lim de 2 stykker sammen (fra step 4). Brug 
glitterrullen til at presse dem godt sammen. 

 
Step 8 
 
Påfør først lim på bunden med de 2 
sammenlimede stykker læder, og påfør derefter 
lim på en af de 2 løse bunde. Lad dem tørre i ca. 
10 min og sæt dem sammen. Påfør nu lim på den 
sidste ru side og saml. Nu består bunden af 4 
sammenlimede stykker læder. 

 
Step 9 
 
Monter spaden på den japanske syriller. Tag fat i 
sidestykket og marker en rille på 5 mm fra kanten i 
den ene ende. Sæt mærker med et 5 mm 
markeringshjul. Pres så hårdt at der kommer en 
lille firkant frem i hver markering. Med syriller 
(med spade monteret) laves en rille på langs af 
sidestykket 5 mm fra kanten. 

 



Step 10 
 
På sidestykket påføres lidt lim ca. 4-5 mm inde fra 
kanten i begge ender af den ru side. Når det er 
tørt, sættes enderne sammen og stikkes med en 
syl i markeringerne. Herefter syes siden sammen 
med 2 nåle og tråd. Tråden skal være lidt over 4 
gange så lang som den side, der skal syes 
sammen. Når den er syet færdig, fæstnes tråden 
ved at gå 3 syhuller tilbage og klippe tråden af. 

 
Step 11  
 
På bunden sættes der mærker med 5 mm. 
markeringshjul i syrillen. Stik herefter med 
rudersylen. Stik skråt således at spidsen kommer 
ud i midten af de 4 lag læder. 
 

 
Step 12 
 
Påfør lim på kanten af bunden samt indvendigt på 
sidestykket (i den ende hvor der er lavet en rille). 
Sæt det sammen mens det stadig er vådt, så det 
kan arbejdes på plads. 

 
Step 13 
 
Når det er tørt, føres en syl ned i det hul, der lavet 
på bunden for at vise retning. Med den anden syl 
stikkes der hul i siden i den rille, der blev lavet i 
step 9. 

 
Step 14  
 
Så skal bund og side syes sammen. 

 



Step 15 
 
Når den syet færdig fæstnes tråden ved at gå 3 
syhuller tilbage og klippe tråden af. 

 

 

 


