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Februarikvilten
Storlek ca: 135 x 170 cm
Blockstorlek: 18 x 18 cm + sömsmån
Bård 1
Bård 2

Block 1

Bård 3

Kant

Block 2

Block 3
Ränderna
är inte helt
rätt
placerade

Kvilten består av tre olika block. Grunden till min design är ett block som heter Birds in the Air (Fåglar i
luften). Jag har använt 9 olika färgade tyger och ett ljust bakgrundstyg. Ev. kan man använda några fler
tyger till bårderna.
Jag har använt samma tyger hela tiden i varje block och de har också samma placering inbördes. I block 2
och 3 har jag använt samma tyger i ”fåglarna” som i ränderna.
Jag har gjort uträkningen teoretiskt och jag har inte sytt hela kvilten. Detta kan göra att det har blivit något
fel någonstans och jag ber om ursäkt i förväg om så är fallet. Jag har gjort mitt bästa för att få det riktigt.

Tygåtgång/Tillklippning:
Tygbredd 105-110 cm om inte annat anges. Totala åtgången är inkl. krympmån + lite extra för misstag.
0,75 cm sömsmån är inräknad.
Totalt:
9 olika tyger för ”fåglarna”: 1 remsa á 8,5 cm vardera
10 -15 cm vardera
3 olika tyger för ränderna:
Tyg 1:
Tyg 1:
Tyg 1:
Bakgrundstyg:

Bård 1:
Bård 2:
Bård 3:
Kantavslutning:
Vadd: (250 cm bred)
Baksida:

7 remsor á 6 cm
7 remsor á 4 cm
7 remsor á 7,5 cm

50 cm
35 cm
65 cm

2 remsor á 20,5 cm
10 remsor á 8,5 cm

1,5 m

6 remsor á 4 cm
6 remsor á 5,5 cm
7 remsor á 7,5 cm
7 remsor á 5,5 cm
155 x 185 cm
2 remsor á 155 cm

30 cm
40 cm
60 cm
45 cm
1,65 m
3,25 m
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Tillklippning/sömnad:
Ränderna sys ihop i 7 remsrader enl. fig.1 och 2
6 cm
4 cm

7,5 cm
Fig. 2

Fig. 1

Dessa skärs i trianglar enligt fig. 3. det bör bli tre av varje sort (3 för block 2 och 3 för block 3) från varje
remsrad. Tänk på att sidorna är på ”skrå” så hantera dem försiktigt. Dessa trianglar ska vara lika stora som
trianglarna av bakgrundstyget. Gör ev. en mall av plast genom att skära en kvadrat a 20,5 cm som delas
diagonalt.

Fig. 3
Av bakgrundstygets remsor á 20,5 cm skärs kvadrater á 20,5 cm som delas diagonalt
till trianglar.
Det flera sätt att sy halvkvadrattrianglar på (som till ”fåglarna”).
Använd remsorna á 8,5 cm både av bakgrundstyget och av de 9 tygerna.
Jag föredrar oftare och oftare att skära till trianglar som sedan sys ihop till kvadrater men
du kan också lägga ihop två kvadrater (en av bakgrundstyget och en av tygerna till
fåglarna) räta mot räta, rita en diagonal linje på den ljusare kvadraten och sy på vardera
sidan om linjen med en knapp 0,75 cm sömsmån. Skär upp på linjen och pressa
sömsmånen åt ett håll. Detta ger dig två lika kvadrater.
Du kan också använda 2,5” Thangles™. Då ska remsorna skäras 7,5 cm breda.
Jag brukar alltid kontrollera att mina kvadrater med halvkvadrattrianglar är rätt storlek (här ska de vara 7,5
cm). Är de inte det så skär jag rent dem med hjälp av en kvadratlinjal eller anpassar min sömsmån. Testa
gärna först.
Sy ihop blocken enligt skisserna nedan.
Pilarna visar åt vilket håll sömsmånen ska pressas.

Block 1: 16 st
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Block 2: 20 st

Block 3: 12 st

Sy ihop blocken radvis enligt bilden på hela kvilten. Det är troligt att det inte alltid stämmer med att
sömsmånerna går åt olika håll där de möts men det bör fungera ändå. Pressa sömsmånenerna åt olika håll
på varannan rad.
Det är inte meningen att sömmarna ska mötas där de randiga trianglarna möts. Det är del av designen att
linjerna ”hoppar” lite.
Sy ihop raderna och sy sedan på bårderna en efter en. Kontrollera mellan varje bård att det är 90 grader i
hörnen.
Sy ihop de två remsorna för baksidan och lägg ihop hela kvilten. Lägg baksidestyget med rätan mot bordet,
vadd och överdelen med rätan upp. Tråckla med nålar eller tråd.
Kvilta. Här kan du låta fantasin flöda men jag skulle nog kvilta
raksöm runt mitten (som de röda strecken), följa ränderna i de
randiga trianglarna och kvilta något enkelt frihandsmotiv i de ljusa
trianglarna. Jag skulle också sy i diket runt varje bård.
Avsluta med en dubbelvikt kantremsa (5,5 cm). Remsorna sys ihop
med en diagonal söm till en enda lång remsa som pressas ihop på
längden med rätan ut.
Vill du ha mer detaljer kring hur man syr på kantremsan kan du höra
av dig.
Hoppas du är nöjd med resultatet!
Marie
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