
FRA T-SHIRT TIL TOP 
 
DET SKAL DU BRUGE 
En stor T-shirt   
En top du er glad for  
Saks  
 
Nylontråd i farve, der passer til T-shirten.   
Elastiktråd, der er omkring 1mm i tykkelsen  
Symaskine   

  
HOW TO: 
Læg din T-shirt ud og sørg for den ikke folder  
Klip af lige under ærmets slutning   
Zigzag kanten for oven af dit rektangel nyklippede stykke  
Fold den øvre kant 1cm ned og sy.   
Marker efterfølgende ned langs stykket for hver 1cm.   
Undertråden skal nu skiftes ud med elastikken. Hvis du får maskinen til at spole din elastik op, kan den blive 
trukket ud for meget, derfor gøres det i hånden.   
Ændre til den længste syningstrækning på maskinen   
Sy efter dine markeringer. Når der syes, er det vigtig du prøver at holde stoffet så udstrakt som muligt.   
  
  
Af det resterende stof på T-shirten markers og klippes nu rektangler. Vurder hvor brede du ønsker dine 
stropper skal være, det måler du fra bunden og på mod halskanten. Længden er fra den ene ærmesyning til 
den anden, eller kortere hvis du ønsker det.   
Husk at beregne 1cm syrum oven i.  
Zigzag kanterne.   
Sy nu ret mod ret (den side du ønsker ud af). Sy den lange side og nøjes med en af de korte. Vend derefter 
(således kommer syningen indvendigt)  
Den side, der ikke er syet, sættes indvendigt i toppen og syes nu fast.   
Gør dette med alle 4 stropper.   
Du har nu en top med stopper der bindes! 
 

 
 
 



BIBELTEKST:    
Toppen laves af en gammel T-shirt eller skjorte, som klippes i stykker. Det kan lede tanker hen på de 
gammeltestamentlige eksempler på mennesker, der flænger deres tøj i sorg. Herunder finder I eksempler på 
referencer til klæder, der bliver revet i stykker  

• Esters Bog 4,1:  Da Mordokaj fik at vide, hvad der var sket, flængede han sine klæder; han klædte sig 
i sæk og aske, gik rundt i byen og skreg højt og bittert.   

• 2. Kongebog 5,7-8: Da Israels konge læste brevet, flængede han sine klæder og sagde: »Er jeg Gud, 
så jeg skulle have magt over liv og død, siden dette menneske sender bud til mig om at helbrede en 
mand for hans spedalskhed? I må da indse, at han søger påskud til strid med mig.«  Da gudsmanden 
Elisa hørte, at Israels konge havde flænget sine klæder, sendte han bud til kongen og sagde: »Hvorfor 
flænger du dine klæder? Lad ham komme til mig, så skal han erfare, at der er en profet i Israel. «”  

• Det flængede forhæng i templet ved Jesu død, Mathæus 27,51: ”Og se, forhænget i templet 
flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede”.  

 


