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Table Diagonal
Storlek: ca 43 x 33 cm

Jag har använt en Bali Pops ,”Splash”, ll dessa table!er. En Bali
Pops är e! paket med 40 st remsor á 2 ½” på hela tygets bredd, ca
110 cm. Jag räknar med a! man får ut 8 - 10 table!er på en paket
men jag har själv bara sy! 4 st än så länge. Om du vill använda vanliga tyger går det åt ca 4 remsor (blir mindre variaon) ll en table!
eller ca 13 olika tyger (en bit av varje fyller table!en) som räcker ll
1 - 3 table!er.

Tygåtgång/Tillklippning: Sömsmån 0,75 cm, krympmån och lite extra för fel är inräknat i totalmängden. Om inget annat anges är tygbredden 110 cm.
Totalt a köpa
Framsida: 1 Bali Pops

1 Bali Pops

Baksida:
1 - 10 rektanglar á 46 x 36 cm

50 - 250 cm

Vadd: Bomullsvadd, tvä!ad
1 - 10 rektanglar á 46 x 36 cm

45 - 80 cm på ca 230 cm bredd

Kantavslutning:
Till varje table! går det år ca 1,75 m á 5,5 cm

20 - 110 cm + ev för applika-on.

Sömnad:
Lägg en vaddbit på baksidestygets avigsida med vadden uppåt.
Kontrollera a! de stämmer ganska väl, skär rent annars.
Markera med blyerts på båda sidor om en linjal enl. bild. Linjalen ska ligga i 45 graders vinkel ll kanterna.
Rita inte linjerna i hörnen för designens och skull!
Rita y!erligare en linje på var sida ca en linjalbredd från de
första linjerna.
Dessa linjer kommer a! vara referenslinjer när man syr så arbetet inte blir all>ör skevt ☺.
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Sä! en nål i varje hörn så vadd och baksida inte glider isär.
Lägg den första remsan med rätsidan uppåt (balityger har o?ast ingen rät-eller- avigsida) utmed en av linjerna. Klipp av remsan i kanterna e?er vadden.

Lägg nästa remsa med rätan upp vid den första remsan för utvärdering och klipp den i kanten e?er vadden.

Vänd den så den ligger räta mot räta mot den
första remsan. Lägg den som närbilden visar.
Nåla i kanten och sy med ca 0,75 cm sömsmån ihop remsorna med vadd och baksida.

Jag använde en övermatare när jag
sydde ihop e?ersom det är många lager.

Pressa upp/ut remsan mot vadden.
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Lägg på en remsa på andra sidan av den första remsan på samma
sä!.
Fortsä! a! klippa ll och sy fast remsor lls hela ytan är täckt av tyg.
För a! göra det lite mer intressant skar jag några av remsorna (i mi!
fall accentremsorna) ll häl?en på bredden innan jag sydde fast dem.
Dessa remsor var också av en annan färg men man kan blanda och ge
bland remsorna som tycker blir ﬁnt.
Jag valde a! ha en huvudfärg på varje table! med en eller två accen>ärger men jag misstänker a! de
sista table!erna blir mer blandade ☺.
Jag kontrollerade då och då mot mina referenslinjer om jag sydde
rakt. Om det var relav stor skillnad ritade jag en rak linje på remsan som var fel och la nästa remsa e?er min ritade linje.

När hela ytan är täckt är det dags a! kvilta table!en.
Man kan låta den vara som den är utan a! kvilta e?ersom allt är hopsy! från början men det blir både
snyggare och mer hållbart om man kviltar den mycket.
Jag valde a! raksömskvilta med ca 1 cm mellan varje söm i samma
riktning som remsorna.

Jag valde olika tråd beroende på vilket som var huvudfärgen på
varje table! men jag sydde enbart med en tråd på varje table!.
Det blev tråd e?er färg och vad jag hade hemma så det blev Gütermanns Co!on 30 på några av table!erna och Gütermanns bomullstråd 50 på de andra.
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När kviltningen är klar behöver man skära rent.

Lägg linjalen så a! 45 graders linjen på linjalen följer någon av sömmarna. Kontrollera gärna mot några olika, sömmarna kan variera i
rakhet ☺.
Skär rent alla sidor, se ll a! det blir 90 grader i hörnen.

Table!en ska mäta 43 x 33 cm e?er renskärning.

Jag kantade (se beskrivning sid 5) med en avvikande färg men det
kan också vara ﬁnt med matchande tyg.

På några av table!erna applicerade jag en bokstav för a! göra
dem mer personliga ☺. Jag sydde fast dem med en tät sicksack, på
min maskin 3 i bredd och 0,5 i stygnlängd. Jag använde samma tyg
som i kanten.

Jag använde typsni!et Cooper Std Black i storlek 300 ll mina
(denna är mindre).
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Kantavslutning
Använd de 2 kantremsorna á 5,5 cm.
Skarva ihop remsorna ll en lång remsa med diagonala sömmar enl. Fig. a.
Klipp bort hörnen förutom sömsmånen och pressa isär sömsmånen.
Pressa remsan dubbel, avigsidorna mot varandra, längs med remsan ll en lång remsa,
2,75 cm bred.

Fig. a

Sy på remsan räta mot räta med den öppna sidan utmed kanten.
Börja mi! på en långsida och lämna ca 15-20 cm av remsan i början. Sy fram ll
0.75 cm från hörnet. Fäst.
Ta arbetet ur maskinen. Vik upp remsan så den är parallell med nästa sida. Se
ﬁg.b.
Fig. b

Vikt kant

Vik sedan ner den så vikningen är jämns med föregående sydd kant och den
öppna sidan på remsan ligger utmed nästa sida. Se ﬁg.c.

Sy fast kanten på de!a vis runt om ll startsidan.
Sy ll det är ca 20 cm kvar och ta ur arbetet ur maskinen.

Fig. c

Fig. d

Sträck lite på remsorna och mät ut var skarven ska vara.
Fingerpressa vikningen på båda sidor och klipp av en sömsmån som är lika lång som den vikta remsan är bred på båda
sidor. Se ﬁg. d.

Fig. e1

Veckla upp remsan och lägg remsändarna på varandra, räta mot räta, enl. ﬁg.
e1 och e och nåla i diagonalen. Det är lite knöligt!
Nåla där du ska sy.
Kontrollera a! du har vänt remsan rä! och a! den är lagom lång. Den är o?are för lång
än för kort!

Fig. e

Sy i diagonalen, ﬁg. e1. Klipp bort överﬂödigt tyg i hörnet och ﬁngerpressa isär sömsmånen. Vik remsan
dubbel igen och sy färdigt kantremsan mot kvilten.

Vik över mot undersidan och sy fast den för hand. Se ll a! vika remsan snyggt i hörnen.
Alternavt kan remsan sys fast på maskin. Då limmas kantremsan mot baksidan så den täcker sömmen
och sedan syr man i diket från framsidan så sömmen på baksidan blir en sckning.
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