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6 st Sommartableer
Storlek: ca 43 x 33 cm
Jag som har skrivit de)a
mönster har lagt ner mycket
+d och kra: för a) få det så
bra som möjligt. Jag är tacksam om du inte kopierar
de)a och ger +ll en vän.
Dela istället adressen
www.qbtex+lia.se så hon/
han kan skriva ut det från
min hemsida istället.
Marie

Materialåtgång/Tillskärning: Tygbredd 105-110 cm om inte annat anges.
Totala åtgången är inkl. krympmån + lite extra för misstag. 0,75 cm sömsmån är inräknad.
Totalt a köpa:
Framsida: Till varje table) går det åt 12 kvadrater á 15 x 15 cm
Totalt går det alltså åt 72 kvadrater +ll 6 table)er.
Du får ut 7 kvadrater på en remsa á 15 cm, alltså 11 remsor á 15 cm av ﬂera olika tyger ll 6 tableer.
Det kan vara 11 olika tyger eller färre beroende på hur du vill
a) dina table)er ska se ut. Om du har res)yger kan du ha ﬂer än 11 tyger,
det vik+ga är a) ha minst 72 kvadrater.
20 cm av 11 tyger
Baksida: ca 40 x 50 cm/table)
Vadd, Hobbs 80/20 bomull/polyester 3 m bred: ca 40 x 50 cm/table)
Kantavslutning: 9 remsor á 5,5 cm

1,3 m
ca 60 cm
60 cm

Sömnad:
Skär +ll kvadraterna och lägg dem i 12 olika blandade högar
med 6 tyger i varje hög.

Arbeta med en hög i taget.

Skär e) X genom högen ungefär som på bilden men se gärna +ll a)
varje hög skärs lite olika. T.ex. som dessa skisser.
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Byt plats på tygbitarna i varje delhög enl bild och följande:
Hög A: ﬂy)a ingen bit
Hög B: Fly)a översta biten och lägg den underst i högen.
Hög C: Räkna två tygbitar och lägg dem underst i högen med den andra
tygbiten underst.
Hög D: Räkna tre tygbitar och lägg dem underst i högen med den tredje
tygbiten underst.

Lägg ut de fyra översta bitarna så de bildar en kvadrat. Ta nästa omgång
tygbitar så de bildar en kvadrat osv +lls det är 6 kvadrater som alla är
olika.

Sy ihop kvadraterna en och en. E:ersom ingen extra sömsmån är +llagd så
kommer sömmarna inte a) stämma så o:a. De)a är ok!
Sy ihop bitarna två och två och försök matcha sömmarna vid mi)en.
Pressa isär sömsmånerna.

Sy ihop de två delarna så centrerat som möjligt.

2

A-0
B-1

D-3

C-2

© Marie Hellbergh 2019

Mi)sömmarna kommer inte all+d a) mötas!

Skär rent +ll en kvadrat á 12 x 12 cm

Lägg ut de renskurna kvadraterna , 4 stycken på bredden och 3
stycken på höjden, +ll 6 table)er.

Sy ihop dem radvis och sedan raderna. Pressa isär sömsmånerna.

Lägg ihop framsida med vadd och baksida och kvilta dem e:er
eget önskemål.

Jag kviltade smal raksöm på mina.
Tät kviltning gör a) de håller formen bra även e:er tvä)!

Jag kviltade dem på min Innova Longarm men det går alldeles
utmärkt a) kvilta på en vanlig symaskin. Gärna med en övermatare.

Sy kantavslutning med dubbel kantremsa á 5,5 cm. Det går åt ca
1,5 remsor/ table).
Färdigt!!
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