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Syvejledning Quiltet taske
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Færdig mål 40 x 40 cm
Ved at ændre på
kvadraternes mål er det
nemt at gøre tasken mindre
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Materialeforbrug:
4 forskellige bomuldsstoffer 11,5 x 130 cm
Volumenvlies 60 x 90 cm
Staut eller lærred 45 x 125 cm
Bomuld til foer, hanke og skråbånd 55 x 115 cm
70 cm vliseline-bånd 8 cm bred
Klip eller skær 44 kvadrater på 11,5 x 11,5 cm i fire forskellige
bomuldsstoffer. Giv de fire stoffer hver deres nummer og sy
dem sammen efter ovenstående tegning med 0,75 cm sømrum.
Pres sømrummene efterhånden.
Klip volumenvlies og stautstykker efter de syede
kvadratstykker. Læg staut og kvadratstykker sammen med
volumenvlies imellem, og ri dem sammen med store risting.
Quilt på maskine efter ønske. Ret kanterne af så sømrummet passer.
Sy sidestykkerne på siderne af det store stykke. Start med at
sy langs begge sider og sy bunden til sidst.
Klip 2 hankestykker på 35 x 8 cm. Stryg vliseline på. Pres
kanterne ind, fold og sy en stikning langs begge sider af hankene.
Klip foer 91,5 x 51,5 cm. Fold det og sy sammen langs begge sider
med 0,75 cm. Pres sømrummene fra hinanden.
Fold hjørnerne i bunden ved at lægge sammensyningen nøjagtigt ovenpå
bundlinjen. Hold dem sammen med nåle og sy 10 cm på tværs af hjørnet.
Pres hjørnerne ned i bunden. Placer foeret i tasken
Hold taske og foer sammen med nåle langs øverste kant. Placer
hankene på ydersiden. Der skal være ca. 7 cm til begge sider fra taskens midte.
Sy skråbånd på.

