
Kvadra�sk Julduk 2020 

Storlek ca 41 x 41 cm 

Tygåtgång/Tillklippning: Tygbredd ca 110 cm, 0,75 cm sömsmån, krympmån och lite extra för renskärning 

och ev. misstag ingår i totalmängden. 

              Totalt a� köpa 

Bakgrundstyg: ca 110 cm bre�  

2 remsor á 6,5 cm som skärs i 24 kvadrater á 6.5 x 6.5 cm 

2 remsor á 8 cm som skärs i 18 kvadrater á 8 x 8 cm      35 cm  

Bakgrundstyg ca 145 cm bre�:  

2 remsor á 6,5 cm som skärs i 24 kvadrater á 6.5 x 6.5 cm  

2 remsor á 8 cm som skärs i 18 kvadrater á 8 x 8 cm      35 cm   

Röda tyger:   

2 remsor á 8 cm som skärs i 16 kvadrater á 8 x 8 cm     25 cm eller 15 cm av två tyger 

eller 16 res'yger á 8 x 8 cm          16 st á 8 x 8 cm 

Grönt tyg 1, Grönt tyg2, Guldtyg: Res�yger 

vardera 2 kvadrater á 8 x 8 cm        Vardera ca 15 x 25 cm 

Kantavslutning:   2 remsor á 5,5 cm      15 - 20 cm  

Baksida:    50 x 50 cm        55 cm  

Vadd: 

Bomullsvadd 80/20 (244 cm) 50 x 50 cm        55 cm 

eller Dukvadd (ca 90 cm) 50 x 50 cm        50 cm  

Video finns på hur jag syr denna duk, jag har kallat den Julduk 2020 och den finns under Maries Videos 

Klicka gärna på prenumerera under min video så får du no5s om när jag lägger ut en ny video.  



Sömnad: 

Lägg ihop en bakgrundskvadrat á 8 x 8 cm med en färgad kvadrat á 8 x 8 cm, räta mot räta och 

skär itu i diagonalen 5ll trianglar. Gör de'a med 2 st grön1, 2 st grön2, 2 st guld och 12 st röda.  

Lägg ihop de 4 resterande röda kvadraterna räta mot räta och skär dem i diagonalen 5ll tri-

anglar. 

Lägg ut dem som mi'en på stjärnan och byt ev. ut en del tyger mot de som finns i enheter 

med bakgrundstyg.  

Sy ihop trianglarna. 

Pressa sömsmånerna enl. fig. 5ll höger 

Det ska nu vara 4 helröda kvadrater, 24 kvadrater av bakgrundstyg/rö', 4 var-

dera av kvadraterna med guld, grön1 och grön2.  

 

 

De är alla lite för stora och måste skäras rent 5ll kvadrater á 6.5 x 6.5 cm. 

Ti'a gärna på videon ”Julduk 2020” om du är osäker på hur man använder 

kvadratlinjal. 

 

 

Lägg ut alla kvadrater enligt bilderna på nästa sida och följ placeringarna när det gäller pressriktningen. 

Sy ihop i rader och pressa dessa enligt pilarna. 

Sy ihop raderna och pressa sömsmånerna mot mi'sömmen utom de två y'ersta som pressas utåt, mi'-

sömmen kan gå åt vilket håll som helst.  

 

Lägg ihop baksidestyg med rätan ner,  vadd och överdelen med rätan upp och nåla eller tråckla ihop lag-

ren. 

Kvilta e;er eget önskemål eller som jag föreslår på sista sidan. 

Sy på kanten som vanligt (jag har gjort en video på de'a om du är osäker. Videon finns under Maries Vi-

deo– Maries Tips & Trix) och du är klar. 

Press- 

riktning 

4 pressas åt e' håll 

 

12 pressas åt röda 

tyget och 

12 pressas åt bak-

grundstyget 

 

 Behöver 4 av var-

dera  

 Pressa mot guld, 

grön1 och grön2 



12 pressas åt röda 

tyget och 

12 pressas åt bak-

grundstyget 

 

 Behöver 4 av var-

dera  

 Pressa mot guld, 

grön1 och grön2 

Press-

riktning 

Press- 

riktning 



Kviltning i diket runt alla trianglar (några sömmar går över varandra) 

sedan raksömskviltning enl. bilden 5ll vänster, dock mycket rakare än 

vad jag har ritat:) 

Raksömmarna kan man sy med övermatare eller på frihand. Med 

övermatare behöver man vända och vrida på duken väldigt mycket, 

med frihandskviltningsfoten kan man föra duken åt olika håll. Det 

senare kan behöva övas på lite:) 

 

Jag har använt röd tråd för de röda trianglarna och bakgrundsfärgad 

tråd för resten. 

Kviltning i diket runt alla trianglar (några sömmar går över 

varandra) sedan frihandskviltning enl. bilden, dock mycket 

mjukare än  vad jag har ritat:) 

S5ppelkviltning går mycket fortare än raksömskviltning 

med övermatare men det är ju en personligt vad man 

tycker om. 

 


