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Snabbsydda Tabletter 
Storlek ca 44 x 34 cm  

Tygåtgång/Tillklippning 
Tygbredden är 105-110 cm om inte annat anges. Åtgången är inkl. krympmån, 0,75 cm sömsmån + lite 
extra för misstag.   
  

A) Till 6 tabletter med tyg utan riktning är åtgången:            Totalt: 
 
Mitt-tyget: 2 remsor á 25,5 cm         55 cm 
 

Sidotyget: 4 remsor á 11,5 cm         55 cm 
 

Baksida: 3 remsor á 35 cm som delas i 12 rektanglar á 35 x 25 - 26 cm  115 cm 
 

Vadd, gärna dukvadd med klister på 90 cm bredd: 6 st bitar á 35 x 45 cm  110 cm 
 

Sicksackband: ca 0,9 cm breda        4,3 m 
 

B) Till fyra tabletter med riktning på mittyget är åtgången: 
 
Mitt-tyget: 1 remsa á 34 cm som skärs till 4 rektanglar á 34 x 25,5 cm   40 cm 
 

Sidotyget: 3 remsor á 11,5 cm som skärs till 8 rektanglar á 11,5 x 34 cm  40 cm 
 

Baksida: 2 remsor á 35 cm som skärs till 8 rektanglar á 35 x 25 - 26 cm  80 cm 
 

Vadd, gärna dukvadd med klister på 90 cm bredd: 4 st bitar á 35 x 45 cm  75 cm 
 

Sicksackband: ca 0,9 cm breda        2,8 m 
 

Sömnad A) 
 
Sy ihop en mittremsa á 25,5 cm med en av sidotygets remsor á 
11,5 cm på vardera sidorna. Pressa sömsmånerna åt sidorna. Sy 
två omgångar. 
 
Skär ner detta till 3 tabletter á 34 x 45,5 cm/ omgång. 
 
Stryk på vadden på framsidans baksida och skär rent efter framsi-
dan. Om det fattas lite vadd (mindre än 0,75 cm) i varje sida gör 
inte så mycket. 
 
Limma med t.ex. ”Glue Baste It” på sicksackband rakt över söm-
marna om du vill ha det. 
 
Sy ihop två rektanglar á 35 x 25 - 26 cm (till ca 35 x 50 cm) för varje baksida men lämna öppet ca 10 -15 
cm i mitten för vändningen. Pressa sömsmånen åt ett håll. 
 
Lägg framsida/vadd med rätsidan mot baksidans rätsida (den är troligen lite för stor). Sy runt om hela fram-
sidan, sy gärna två stygn diagonalt i hörnen. Klipp rent efter framsidan. 
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Fingerpressa isär sömsmånerna och vräng arbetet. Peta ut hörnen ordentligt (gärna med en ”Purple 
Thang”) och pressa allt. Se till att sömsmånen i öppningen på baksidan viks in. Limma gärna öpp-
ningen med t.ex. ”Glue Baste It”. 
Sy fast sicksackbandet med en söm i mitten, matcha över och undertråden med tygerna du använ-
der. 
 
Sy en stickning ca 1 cm in från kanten runt om tabletterna.  
 
Stippelkvilta eller sy ett rutnät över hela mittbiten. Om det behövs sys öppningen ihop på baksidan 
för hand. Ibland har kviltningen täckt över det tillräckligt. 
 

Sömnad B) 
 
Sy ihop en mittremsa á 34 x 25,5 cm med en av sidotygets remsor á 
34 x 11,5  cm på vardera sidorna. Pressa sömsmånerna åt sidorna. 
Sy två omgångar. 
 
Stryk på vadden på framsidans baksida och skär rent efter framsidan. 
Om det fattas lite vadd (mindre än 0,75 cm) i varje sida gör inte så 
mycket. 
 
Limma med t.ex. ”Glue Baste It” på sicksackband rakt över sömmarna 
om du vill ha det. 
 
Sy ihop två rektanglar á 35 x 25 - 26 cm (till ca 35 x 50 cm) för varje baksida men lämna öppet ca 10 
- 15 cm i mitten för vändningen. Pressa sömsmånen åt ett håll. 
 
Lägg framsida/vadd med rätsidan mot baksidans rätsida (den är troligen lite för stor). Sy runt om hela 
framsidan, sy gärna två stygn diagonalt i hörnen. Klipp rent efter framsidan. 
 
Fingerpressa isär sömsmånerna och vräng arbetet. Peta ut hörnen ordentligt (gärna med en ”Purple 
Thang”) och pressa allt. Se till att sömsmånen i öppningen på baksidan viks in. Limma gärna öpp-
ningen med t.ex. ”Glue Baste It”. 
 
Sy fast sicksackbandet med en söm i mitten av bandet, matcha över och undertråden med tygerna 
du använder. 
 
Sy en stickning ca 1 cm in från kanten runt om tabletterna.  
 
Stippelkvilta eller sy ett rutnät över hela mittbiten. Om det behövs sys öppningen ihop på baksidan 
för hand. Ibland har kviltningen täckt över det tillräckligt. 


