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Nålebrev i boroteknikk 

Boro er betegnelsen på japanske klede som er lappet og reparert. Ordet kommer fra det 
japanske ordet boroboro, som betyr fillete. Med dette nålebrevet kan du øve deg på 
teknikken og kanskje du vil bruke den på et plagg også? 
 
Modeller fra husflidskonsulentene: Kristine Fornes, Kathrine Gregersen og Annie Eikenes 
Foto: husflidskonsulenten: Kristine Fornes. 
 

Dette trenger du:  
• Stoffbiter og lapper, det kan for eksempel være fra utgåtte klær eller putetrekk. 
• Tykk sytråd i lin eller bomull 
• En bit med ullstoff til å feste nålene på. 
• Knapper 
• Limstift 
• Synål og saks 

Slik gjør du: 
1. Bestem hvor stort nålebrev du ønsker og klipp det ut. Dette blir stoffet du ser på innsiden. 

2. Fest lappene til underlaget med limstift. Du kan brette inn kantene på lappene eller la de være som de er. 

3. Start med knute på tråden og sy forsting gjennom underlaget og lappene. Det er ikke en bestemt 
stinglengde som er riktig, men mellomrommet mellom stingene bør gjerne være litt kortere enn selve 
stinget. Du kan la mellomrommet mellom stingene være ca. 1/3 av stinglengden. Som hjelp kan du tegne 
på streker der du vil sy med en midlertidig tekstilpenn, som går av i vann. 

4. Bestem hvordan du vil ha ytterkantene. De kan være som de er. Eller sy på et kantebånd. 

5. Sy fast ullstoffbiten på midten med tråklesting. Hvis du vil ha flere sider i nålebrevet, kan du legge inn flere 
ullstoffbiter. 

6. Lage en liten løkke av tråd og sy på knapp til lås. 
 

Tips: sy små prøvelapper som du kan bruke til brosjer, nøkkelringer, tag på kofferten eller som 
dekor på andre produkter. 
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Bilder trinn for trinn 
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