
Rykning af et skind til pels pandebånd.  
 

 
Hvis skindet er for kort er der to muligheder for at forlænge det.  

1. Skær skindet midt i grozen og sy 
nakkerne sammen. 2. Lave en rykning 
så det bliver længere.  

Rykning bruges til at forlænge et eller flere skind. Skindet forlænges og bliver dermed tilsvarende smallere. 
  Rykkeberegning 

Vinkelberegning  
Afmærkning af rykkeforskydning 
Rykke eksempler 

 

1. Tegn groz op. Skindet zweckes så firkantet op som 
muligt.   

 

2. Afzweck skindet. Tegn groz op igen.  

3. Bredden på emnet (her pandebånd) bestemmer bredden på 
udgangspunkterne. F. eks. er den færdige pandebåndsbredde 7 cm - vi 
beslutter 9 cm så der er lidt at tage af. Færdig længde besluttes. 
Bestem om det skal være A- eller V-rykning. A-rykning ved vaskebjørn, 
opossum og andre langhåret skind. V-rykning ved mink og andre korthåret 
pelsarter. Find ud af hvor mange rykninger der skal laves og hvor meget der 
kan rykkes ad gangen. 

4. Afmærk to punkter: 9cm ialt. 4½ cm på hver sin side af groz i pumpf.  
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5. Afmærkning af 
rykkeforskydning   

 

 

 

6. Du kan vælge at skære op i grozen og ryk 
hver side for sig, eller skær op som V'er eller 
A'er og igen ryk hver side for sig, mens 
strimlerne fra den anden side hænger og bliver 
syet bagefter. Rykker du opefter bliver skindet 
bredt og kort, nedefter langt og smalt. 

 

 

 Rykning skæres                    Rykning syet 

 
 

 Side 2/2 



 

Pandebånd  

 

 
 

 

1. Grotzen (midt ryg) optegnes på lædersiden. Afmærk fra pelsside med bagsiden af 
kniven (ikke skære) og streg op med blyant. 
2. Anbragning: Se efter bare pletter og fejl i skindet. Markér med kniv fra hårside og 
optegn på læderside. Skær anbragninger ud og maskinsy. 
3. fugt læderside med børste. Lad den trækker ca. 10 min., fugt igen. Zweck skindet op. 
Stil til tørre. 
4. Afzweck skindet og tegn op til A-rykninger på læderside med 1 cm afstand. Se  
5. Pelsmaskine: Sy rykningerne. 
6. Stræk striben op og tril sømmene med et rulletræ. 
7. Zweck skindet op igen, efter en lige streg, som grotzen skal følge. 
8. Afzeck skindet og tegn op og udskær: Hovedmål + 2 cm x 7 cm. 
9. Klip vatteline  evt. 2 lag. Mål: 7 cm x længde. 
10. Pelsmaskine: Hæft og sy skråstrimler (folden) på kant. Hver side for sig, lad 3-4 cm 
stikke ud i hver ende. 
11. Håndsy: Vatteline i med lange pikèr sting. Skråstrimler bukkes ind og syes ned med 
forsting (risting) tæt ved maskinsømmen. 
12. Elastik: 3 cm bred x 6 cm. 2½ cm syes på i den ene ende. Skær i resterne af pelsen 3 
cm x 8 cm til en krampe om elastikken. 
13. Foering: Klip længde + 4 cm x 9 cm. Staferes i fladt på bordet. Inden den sidste ende 
syes skydes krampen ind over elastikken og elastikken syes ned med 2½ cm inde. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 



 

Muffe i kaninskind 

 

 

Materialer: et stort kaninskind eller et andet egnet pelsskind, dunlærred, fjer, foer, 
possementsnor. 

 

 

 

Kaninskind checkes efter for huller og bare pletter og anbrages. Mønster tegnes over på et 
stort stykke papir. Kaninskind zweckes ud over - skær evt. lyskener væk før zweckning. 

 Afzwecket skind. 
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Muffe i kanin skind 
 

 

 Hår på skind rettes op efter afzweckning. 

 

 

 

  

 

 
Efter afzweckning af skindet rettes hårene op ved hjælp af damp. Presseanlæg med sug. Karte og kam.  
Sug skindet fast, kart med hårene og damp med ca. 30 - 50 cm´s afstand. Kart mod hårene - damp - kart med hårene- damp - ryst skindet så 
hårene løfter sig. Skindet er nu klar til mønster påtegning og udskæring. 
Kommer dampen for tæt på skindet kan man risikere at skindet "brænder af" dvs. tørrer ud og bliver stift og kan kasseres. Lædersiden 
indeholder fedt og når dette får varme, forsvinder fedtet og tørrer skindet ud. Er uheldet ude kan lettere forbrændinger reddes med salmiak 
spiritus - men kun mens skindet endnu er varmt - der skal reageres hurtigt. Prøv på en rest. 
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Muffe i kanin skind 
 

 

 Muffestopning laves 

 

 

Udskær ud- og indvendig muffedele i dunlærred. Udskær indvendig del i foer + lommedele. 
Dunlærred syes sammen forneden. Stinglængde 2 og en tynd nål. Ud- og indvendig dele hver for sig. Vend den indvendige del og læg den 
ind i den udvendige og sy dem sammen i den ene side. Vend så retside vender ud. Sy det andet hul sammen, lad ca. 10 cm være åbent til 
nedstopning af fjer. 
Fjer stoppes i - Stop ikke for mange i - der skal færre i end man regner med - ryst muffen engang imellem, som en hovedpude. Den skal 
føles let - husk det er luften mellem dunene der varmer. Sy hullet sammen 1-2mm fra kant, med sømmene ind mod fjerene. 
Isy lomme i foeret evt. med lynlås. Isy håndledssnor og den ene ende af snoren til om nakken i øverste kant, lad et lille hul stå åbent i den 
anden ende til den anden ende af snoren. Sy foerets nederste kant sammen. 
Læg foer ind i muffestopning og sy det fast på maskine 3-4 mm inde i hullerne. 
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Muffe i kanin skind 
 

 

 Muffen samles og færdiggøres 

 
 

Sy på pelsmaskine muffen sammen i buen.  
Stop muffestopning ind og fortræk pelsen på i kanten ved foeres isyning på muffestopningen. Sy den anden ende af nakkesnoren i foeret. 
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Pelskrave i spidsnutria  

  
Materialer:  
Kravemønster, zweckebræt, klammepistol, klammer, afzwecker, pelskniv, 
nedstopper, papir, blyant, nutria eller andet skind, vand og børste.  
Til syning: skråbånd, egbånd, mellemfoer, foer, håndtråd, nåle og knappenåle. 

 

  

Mål krave mønstrets yderste kant - mål skindets længde. Skindets mål skal være 
længere end kravemønstret. Mål bredderne på samme måde. 

 

Check skindet for huller og bare pletter. Anbrag disse. Mærk groz op med en 
spore på pelsside - med hårene. Tegn med linial groz op på læderside. Skær op 
midt i grozen med en pelskniv - med hårene. Fugt skindet og gnid vandet godt 
ned i eventuelle sømme. Læg skindet sammen læder mod læder. Lad det hvile 
lidt mens vandet trænger ind i læderet. Gør klar til zweckning. 

  

 

 

Tegn hele mønstret op på papir og lav et karton mønster af det halve mønster. Eftersom grozen næsten altid 
er pænest skal denne følge kravens yderste linie. Vær opmærksom på hår retning, skal hårene gå ned eller 
opefter? Her går hårene nedefter. Ved klamning startes ved pumpf - der trækkes med hårene - start i spidsen 
af kraven. Grozen klammes op ca. 2 mm ud over kravens yderste linie - læg karton mønsteret på for at se om 
mønstret kan være der, efterhånden som papirmønstret bliver dækket.. 
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Klammerne sættes tæt i skindet helt ude ved kanten hele vejen rundt 
- opså selvom der er for meget skind i forhold til mønster. Skindet 
klammes helt glat op, evt. lægges en kile ind for at få rundningen - 
helst ved lysken hvor skindet tit er tyndt.  

 

 

Efter tørring afzweckes kraven. Det nemmeste er at afzwecke inde 
fra skindet i stedet for udefra som her.   

 

Mønster tegnes over med sølv- eller fedtpen.   

 

Kraven udskæres med pelskniv, så vidt muligt med hårene. 
Kravestykke holdes nede med venstre hånds langemand, samtidig 
med det løftes lidt fra bordet; mens pegefinger og tommeltot trækker 
det afskårne væk. Skind giver sig og er nemt at trække ud af facon. 
Husk at løfte lidt fra bordet ellers skæres hårene over.  

De to nakker - midt bag - syes sammen med polsk søm.  

 

 

Egbånd syes på i kanten med krydsbånding.   
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Skråbånd foldes i midten med fingrene. Skråbåndet maskinsyes i 
folden på kanterne. Hæft først med ca. 10 cm mellemrum på 
maskine. Skråbåndet skal ligge helt glat på kraven - må ikke 
stramme.  

 

 

Start med 
at hæfte skråbåndet på 
med ca. 10 cm´s 
mellemrum   

 

 

 

 

1. Klip watteline efter mønster og sy det på kraven i midten med ca. 
3 cm lange pikérsting. Sy evt. også på hver sin side af midten, så 
wattelinen ikke flagrer. 
2. Skråbånd vendes ind og syes på med risting tæt ved søm. 2-3 mm 
af skindet/pelsen vendes med.  
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Håndsy hægte og malle i spidsen, prøv kraven og find ud af hvor de skal side. Hvis kraven skal knappes 
på kan der syes tyndt rundt elastik i som knaphuller, eller der syes et knapstykke med almindelige 
knaphuller i foer, som sidder i inderste kant.   

 

1. Klip foer og stik sammen midt 
nakke. 
2. Nål foer på - hak sømme, så de ikke 
strammer. 
3. Staffer rundt - i pelskant  

 

 

Foering. 
Klip foer på skrå i to halvdele med 2 cm søm hele vejen rundt. Sy midt bag sammen. Hæft foeret på med 
knappenåle. Først i midten, for at holde foeret på plads. Det er smartere at sætte knappenålene i som på 
tegning. Det er nemmere at se om foeret ligger helt glat og ikke strammer. Foeret stafferes i de 2-3 mm 
pels, lige udover sømmen.  

  

Krave i nutria færdig.  Sortfarvet opossum i samme mønster.  
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