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Glas/mugg-underlägg 
Storlek ca 12 x 12 cm 

Material: utan  llägg för krympning eller fel men inkl. sömsmån 0,75 cm 

Till e� underlägg:         Till 6 underlägg: 

Bo�entyg 2 st á 13,5 x 13,5 cm       ca 30 cm x 90 cm 

 

Vadd, påpressbar, t.ex. H630 1 st 13,5 x 13,5 cm     15 x 90 cm 

 

Tyg �ll applika�onerna 

1 kvadrat ca 10 x 10 cm, för hjärtat/cirkeln 11 x 11 cm     

(vid dubbelunderlägg behövs det två av varje)     kvadrater: 10  x 60 cm, hjärta/cirkel:   

           11 x 70 cm (vid dubbelunderlägg    

           behövs det dubbelt)  

Påpressbart lim t.ex. Heat’n Bond Lite™ eller Steam-a-Seam2™ 

1 kvadrat ca 10 x 10 cm, för hjärtat/cirkeln 11 x 11 cm     

(vid dubbelsidigt underlägg behövs det två av varje)    kvadrater 10 x 60 cm, hjärta/cirkel   

           11 x 70 cm (vid dubbelunderlägg    

           behövs det dubbelt) 

Ev. Quiltsmart för cirklar, säljs i rapporter med 48 cirklar.  

 

Sömnad: 

Pressa vadden på baksidan av en av kvadraterna á 13,5 x 13,5 cm.  Lägg vadd/tyg räta mot räta mot den andra kvadraten 

och nåla. För flera underlägg pressas den större biten vadd på halva bredden av tyget á 30 x 90 cm. Lägg tyg med vadd 

räta mot räta mot tygdelen utan vadd och skär  ll 6 kvadrater á 13,5 x 13,5 cm. Nåla. 

 

Sy runt y;erkanterna med 0,75 cm sömsmån. Sy två stygn på tvären i hörnen. Enklaste är a; mar-

kera 1 cm från nästa kant, sy fram  ll markeringen, sy två tvärstygn och fortsä; sy  ll 1 cm marke-

ring från nästa kant osv. 

 

Klipp e; hål (ca 4 cm i båda riktningar) i mi;en av tyget utan vadd (= framsi-

dan), vik gt a; bara klippa i e; tyg. 

 

Vräng underlägget genom hålet, peta ut hörnen och fingerpressa ut  

sidorna. Använd gärna en ”Purple Thang” Pressa med strykjärn. 

 

Sy en s ckning (med metalltråd, dekora v tråd eller vanlig tråd) ca 0,75 cm in 

runt hela underlägget. Om metalltråd används är det bäst med en Metallicanål eller ev. en Tops tchnål. 

 

Rita av applika onen (behövs inte vid kvadrater) på papperssidan av Heat’n Bond Lite™ eller Steam-a-

Seam2™. Klipp/skär  ut med lite extra material utanför de ritade linjerna. 

 

Pressa Heat’n Bond Lite™ på avigsidan av applika onstyget. Skär/klipp ut applika onen exakt som 

den ska vara. 

Dra bort skyddspappret och lägg applika onen med klistersidan neråt över hålet på underläggets 

framsida.  

Pressa fast det när du tycker applika onen är bra placerad. 
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Sy runt kanterna med samma tråd som användes vid raksömmen. Jag använde en smal sick-

sack, 2 på bredden och 1.2 på längden på min Janome symaskin. 

 

 

 

 

 

 

Om du vill göra underläggen dubbelsidiga kan du göra så här: 

Sy som förut beskrivet fram  ll a; applika onen klistrats fast på underlägget. 

Nåla en kvadrat á ca 10,5 x 10,5 cm av applika onstyget (ev. med Heat’n Bond Lite på baksi-

dan), med rätsidan utåt ,på baksidan av underlägget . Sä; gärna fast nålarna från framsidan så 

de syns. 

Sy runt kanten på applika onen från framsidan, 1 - 2 mm in från kanten.  

 

 

Klipp bort överflödigt tyg utanför den sydda kantlinjen på baksidan. Pressa fast applika onen 

om du har Heat’n Bond Lite på baksidan av applika onstyget. 

 

 

 

Sy en kantsöm, tex sicksack, från framsidan - du syr fast båda sidors applika oner i en söm! 

 

 

TIPS!!! 

Du kan sy rundlarna med Quiltsmart 

och få fina runda cirklar utan a; be-

höva rita. De är i olika storlekar upp 

 ll 9 cm (vilket jag har använt här. 


