
GENANDVENDELIGE 
SERVIETTER 
 
DET SKAL DU BRUGE 
Symaskine   
Stof (Gerne bomuld så det kan suge væske, fx gamle lagner eller skjorter)   
Saks   
Målebånd   
Tegneredskab    

SÅDAN GØR DU 
Mål dit stof op i 33x33 kvadratiske firkanter og tegn op.   

Zigzag kanterne af stoffet så det ikke trævler op.   

Du har nu lavet en serviet.    
 

Hvis du ønsker det, kan du sy kanterne i en anden farve end stoffet for at give det et kreativt udtryk.   

Hvis du ønsker en anden finish for servietten, kan du:   

Klip 1cm fra tegningen, så der er syrum   

Zigzag kanterne    

Fold kanten omkring 1cm ind   

Hjørnerne kan godt drille, her kan det være en fordel at klippe en lille firkant, der passer i størrelsen med 
kanten du folder ind i stykket.    

Sy kanterne, der er foldet ind   

- Godt gået! Du har nu flotte, hjemmelavede stofservietter.   

 
 
 
 
 
 
 



 
BIBELTEKST:  
Servietterne laves af bommuldsstof såsom gamle lagner, klude, skjorter mm. Herunder finder I 
eksempler på brugen af klude og klæder i nogle udvalgte bibeltekster  

- Påske og Jesu opstandelse. Jesu ligklæder er omtalt flere steder som lagner, klæder eller stof. Fx 
Johannes 20,6-7: ”Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven 
og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen 
med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv.”  
Eller Matthæus 27,35: Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste 
lod om dem.   

- Jesus, som opvækker Lazarus af graven. Her omtales strimler af linned, som er viklet om Lazarus. 
Johannes 11,43-44: ”Da han havde sagt det, råbte han med høj røst: »Lazarus, kom herud!«  Og den 
døde kom ud, med strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om 
ansigtet. Jesus sagde til dem: »Løs ham og lad ham gå. «”  

- Jesus blev svøbt i klude og lagt i en krybbe. Lukas 2,12: ”Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, 
som er svøbt og ligger i en krybbe.”  

 


