
En guide til syning af puf. 

 

Til de folk som ønsker at vide hvordan man syer puf til hoser, bukser, ærmer og hvad man ellers 

ønsker at have puf på. 

 

Jeg kan lige så godt sige at jeg ikke er sikker på om det hedder puf, eller om det er en sigende 

betegnelse, men det er nu endda det jeg kalder det. Hvis der skal være nogen tvivl om hvad jeg 

mener, er det vel nemmest at illustrere det. Så her er et billede:  

 
På billedet ses at er der puf på ærmer og lår. Det består af nogle grønne striber og noget gult 

indvendigt. Den gule farve er den sekundære farve og den grønne er den primære. I kan selvfølgelig 

selv finde på jeres egne farvekombinationer, jeg skal ikke bestemme hvad jeres farver skal være. 

Det vigtige i mit budskab er at der er en primær og en sekundær farve og placeringen af de farver 

kan ses på billedet. Det er ikke særligt middelalderligt, men nok mere renæssanceagtigt. Nå, nok om 

det, videre til udførelsen. 

 

Jeg vil fokusere på at vise hvordan man laver selve puffet, så hvordan du lige inkorporere det i dit 

eget stykke tøj må du lige selv bakse med, f.eks. skal ærmer klippes til således at de får ærme form. 

Heldigvis er udformningen af puffet på hoserne også den mest enkle måde at udføre puffet, da det 

indebærer brugen af flere rektangulære lige store stykker stof, i stedet for noget som skal klippes i 

en eller anden obskur facon, som f.eks. det tidligere nævnte ærme. Derfor viser jeg hvordan puffet 

til en hose er blevet lavet. 

 

Der laves to skabeloner med samme længde, men med forskellig bredde. Den ene er for den 

primære farve og er det tyndeste rektangel, den brede er så til den sekundære farve. Længden på dit 

rektangel skal være den ønskede længde af puffet + syrum og bredden afhænger af hvor mange 

striber du ønsker. Ønsker du flere striber skal du derfor lave striberne tyndere ellers blive de bare 

klumpet sammen når du syr dem på. 

 

Mine rektangler er så Grøn: bredde længde og Gul: bredde længde. Dem har jeg 9 af hver. 

 



De bliver syet sammen på langs med rektanglerne, således at det er gul, grøn, gul, grøn osv. 

Rektanglerne der skal syes sammen placeres med forsiden mod hinanden og syes sammen langs 

med den ene kant. Hvordan de syes sammen fremgår af følgende billede: 

 

 
 

Når man har gjort det med alle 18 stykker stof, stryger man det på bagsiden således at hver stofrest 

bliver bukket ud mod sin egen farve som vist på næste billede: 

 
Derefter folder man bagsiderne mod hinanden, hvilket pga. strygningen skulle give en klart 

afgrænset kant på sammensyningen mellem stoffet. Dette fremgår, dog lidt utydeligt, af næste 

billede: 



 
Det er forsiden af det grønne stof der er synligt. Forsiden af det gule stof vender ned mod 

strygebrættet(det blå). 

 

Her kommer så tidspunktet hvor du holder tungen lige i munden. Du vælger nemlig en sytrådsfarve, 

der har samme farve som din primære farve (i dette tilfælde valgte jeg grøn) og syr, således at den 

pæne del af syningen er på den primære farve. Hvilket igen fremgår af det noget finere billede: 

 
 

Det gør du så bare de (9*2 hmm…) mange gange og til sidst får du et langt stykke sammensyet stof, 

som du syr på dit stykke med tøj.  Tilfælde af hosen bliver det syet fast på det stykke hvor lår 

stykket ellers skulle sidde. Den primære farve ligges yderst, således at forsiden af denne og forsiden 

af hose stoffet ligger op af hinanden. De primære striber ligges op af hinanden så det sekundære 

’poser ud’ bagved. Derefter presses det sekundære ned ovenpå det primære, så det sekundære er 

ligeligt fordelt over de to striber af primært stof og det hele syes sammen (det er desværre ikke så 



nemt som det lyder, men bare fortsæt til du kan gøre det let, det er det jeg i hvert fald prøver på at 

opnå). Billede: 

 

 
 

Og vupti, på den anden side ser det sådan her ud: 



 
Slut 


