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Blockstorlek: 28 x 28 cm + sömsmån  

Antal Block �ll de�a täcke: 64 st 

Krympmån och lite extra för fel och 0,75 cm sömsmån är inräknat i 

totalmå$en. 

  

Mönstret bygger på a$ man använder res$yger/scraps eller 

många olika tyger så tygåtgången varierar. 

 

Av en remsa á 16,5 (17) cm får man ut �ll 6 block av det ljusa och 

det mörka beige tygerna. Det innebär ca 2,1 (2,2) m av vardera 

tyget om man bara köper e$ tyg av varje. Eller 20 - 25 cm av 11 

tyger. 

 

Man skär kvadrater á 16,5 x 16,5 cm (gärna 17 cm och a$ man ren- 

skär e2er sömnad) av båda tygerna och lägger en mörk och en ljus 

med rätsidorna på varandra och ritar en diagonal. Sy med knappt 

0,75 cm sömsmån på båda sidor om linjen och skär itu på linjen. Det 

blir två iden�ska kvadrater med trianglar. 

Eller så skär man �ll trianglarna först och syr ihop en ljus och en mörk triangel �ll en 

kvadrat. Skär rent så kvadraten är 15,5 x 15,5 cm. Det behövs två halvkvadra$riang-

lar per block. 

 

Av en remsa á 9,5 (gärna 10) cm får man ut �ll 2,5 block. Det innebär a$ 

man behöver ca 2,85 av vardera blåa tyget om man använder enbart två 

tyger.  

 

Skär �ll och sy halvkvadra$rianglarna �ll vindsnurran på samma sä$ som de beige-

men med följande må$: Skär remsor á 9,5 (10) cm som skärs i kvadrater av ljusa och mörka blå tyger. 

Shoreline Quilters kvilt 
Storlek ca 250 x 250 cm  
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Sy 8 iden�ska halvkvadra$rianglar  som sys ihop �ll 2 vindsnurre-enheter. Först två och två 

och sedan fyra �ll en enhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sy ihop blocket först en halvkvadratenhet med en vindsnurra, pressa 

sömsmånerna åt de beige delarna, och sedan �ll e$ block. 

 

 

 

Bård 1 är 2,5 cm, skär 10 remsor á 4 cm = ca 50 cm 

 

Bård 2 är 10 cm = skär 11 remsor á 11,5 cm = ca 1,5 m 

 

Kantavslutning: Skär �ll 11 remsor á 5,5 cm som skarvas och viks dubbla 

innan de sys på. = ca 75 cm 

 

Baksida ca 270 x 270 och vadden ungefär lika stor. 

 

 

Kviltningen är gjord med frihandskviltningsfoten på de ljusa par�erna och med övermataren på vindsnur-

rorna. 

Jag kviltade i diket i de diagonala sömmarna på vindsnurre-enheterna och jag började i ena sidan av 

kvilten och sydde ända �ll nästa sida (fast diagonalt) 

 

 

På de ljusa par�erna alternerade jag 

”raksömmar” med några blommor, se 

bilden på kvilten. 

Jag vandrade i sömmen när jag skulle 

byta riktning vid ”raksömmen” så jag 

kunde sy hela blocket på en gång. 

 

 


