
BØLLEHAT 
Det du skal bruge:  
Stof  
Sytråd  
Mønsterpapir  
Blyant  
Saks  
Symaskine  
Strygejern  
Knappenåle   
Mønsterdele er bagers i kataloget   
  
  
HOW TO: 
Print skabelon eller tegn efter mønsterdelene i slutningen af kataloget  
Lig dit stof dobbelt, så det ligger ret mod ret.  
Lig alle mønsterdelene til folden af stoffet. Sådan bliver det dobbelt så langt.  
Sørg for at tegne 1cm ud fra mønsteret, så der er syrum  
Zigzag alle delene  
Sy først de to sidedele sammen ret mod ret i enderne.  
Stryg sømmene til hver side  
Sæt toppen fast med knappenåle på den smalleste åbning af ringen. Ret mod ret og sy  
Sy skyggedelen sammen ret mod ret i enderne  
Stryg sømmene til hver side  
Sæt skyggestykket fast med knappenåle på sidedelen. Det er den smalleste del af skyggedelen, der sættes 
mod sidedelen  

Du har nu en hat. Dette gentages, så du har to hatte  
• Sæt de to hatte sammen, ret mod ret   
• Sørg for alle sømmene ligger oven på hinanden og sæt nu kanten fast med knappenåle for at holde 

delene på plads  
• Sy de to dele sammen i skyggen.   
• Sy med en stikning 1cm fra hattens kant, og stop 10cm 

fra hvor du startede, så du har en åbning, du kan vende 
retsiden ud igennem.   

• Stryg kanten på skyggen   
• Luk åbningen med en stikning (sy så tæt på kanten som 

muligt  
• Sy nu cirkler rundt om skyggen med 1cm mellemrum, 

hele vejen ind til sidestykket (Gør  
 skyggen mere stiv)  

Du han nu lavet din egen bølle/solhat.  
  



 
BIBELTEKST 
Bøllehatten er en beklædningsgenstand til hovedet, og det står der faktisk nogle eksempler på i bibelen. Det 
handler bl.a. om Guds fulde rustning og andet, som man kan iklæde sig – også på hovedet  

• Læs hele sammenhængen om Guds fulde rustning, hvor der bl.a. er omtalt frelsens hjelm i 
Efeserbrevet 6,17: Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.   

 


