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FLERFARVET QUILT
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DET SKAL DU BRUGE
•	 HUSQVARNA	VIKING® Opal™-symaskine

•	 ¼"-patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545)

•	 Udskiftelig overtransportør med ligesømsfod 
(ekstraudstyr, delnummer 920219096).

•	 Udskiftelig trykfod med åben tå (ekstraudstyr, delnummer 
413237845)

•	 Fjederbelastet frihåndstrykfod med åben tå (ekstraudstyr, 
delnummer 413037646)

•	 Topstikningsfod til venstrekant (ekstraudstyr, delnummer 
412784245)

•	 Inspira® quiltenål i str. 75 til sammensyning og i str. 90 til 
quiltning (ekstraudstyr, delnummer 620072696)

•	 Tekstilpen/kridt

•	 Rulleskærer og underlag

•	 6" x 24" lineal

•	 1" x 12" lineal

•	 Hvid sytråd

STOFFORBRUG
1. Hvidt tone-i-tone-bomuldsstof  til blokke og bagstykke 

280 cm x 115 cm

2. 15 x 43 cm store strimler af  6 forskellige slags 
blåt bomuldsstof  med påtrykt mønster – 2 lyse, 
2 mellemfarvede, 2 mørke

3. 615 x 43 cm store strimler af  6 forskellige slags 
rødt bomuldsstof  med påtrykt mønster – 2 lyse, 
2 mellemfarvede, 2 mørke

4. 615 x 43 cm store strimler af  6 forskellige slags 
gult bomuldsstof  med påtrykt mønster – 2 lyse, 
2 mellemfarvede, 2 mørke

5. 3690 x 115 cm bredt mørkeblåt stof  til kantebånd

6. 3281 x 218 cm stort stykke hvidt pladevat

KLIPPEVEJLEDNING
Klip ægkanterne af  begge sider af  stoffet, inden du klipper 
mønsterdelene.

Af det 280 cm lange hvide tone-i-tone-stof
•	 4 strimler på 14 x ca. 115 cm. Klip på tværs af  stoffet.

•	 2 strimler på 14 x 218 cm. Klip på langs af  stoffet. 

•	 Af  de 14 cm brede strimler skal du klippe i alt 
54 kvadrater, som er 14 cm brede.

•	 1 stykke på 81 x 218 cm til bagstykket. Klip på langs af  
stoffet.

Af hver af de 15 x 43 cm store strimler 
(I	alt	18	strimler	med	lyst,	mellemfarvet	og	mørkt	stof 	i	blå,	rød	og	gul.	
Se	”Stofforbrug”,	punkt	2-4).

•	 3 kvadrater på 14 cm , så du får i alt 18 blå, 18 røde og 
18 gule kvadrater.

Af det 90 x 115 cm store stykke mørkeblå stof til kantebånd
•	 6 strimler på 15 x 115 cm, som er klippet på tværs af  

stoffet. 

MÆRKNING
Brug en tekstilpen eller kridt og en lineal på 1" x 12" til at 
tegne en diagonal streg på vrangen af  hvert 14 cm store, 
hvide tone-i-tone kvadrat.

Opal™ flerfarvet quilt

 
  

 

 

 

 

 

   



Flerfarvet quilt3

SYVEJLEDNING
Tråd HUSQVARNA VIKING® Opal™-symaskinen med hvid sytråd som overtråd og 
”bobbin” som undertråd.

Monter ¼"-patchworkfoden.

Syning af blokkene med to trekanter
Læg et hvidt tone-i-tone-kvadrat sammen med hver af  de 14 cm brede gule, blå og røde 
kvadrater, ret mod ret. Sæt kvadraterne sammen med knappenåle langs den tegnede linje.

Sy en 6 mm bred søm på begge sider af  den diagonale linje (se illustrationen til højre).

Skær de to trekanter fra hinanden langs midterlinjen ved at bruge en rulleskærer, et underlag 
og en lineal.

Pres sømmen mod det mørkere stof. Sy	en	6	mm	bred	søm	på	begge	
sider	af 	den	diagonale	linje.

Sammensyning af blokkene med to trekanter 
Række 1 – gult stof, Række 3 – blåt stof, Række 5 – rødt stof
For hver farve (gul, blå og rød) skal du bruge seks blokke med trekanter af  hver farvekombination (to med lyst stof, to med 
mellemfarvet stof  og to med mørkt stof).

Placer blokkene med trekanter, således at der ikke er to blokke med samme farvenuance ved siden af  hinanden (se illustrationerne 
med hver farverække nedenfor). 

Sy blokkene sammen med et sømrum på 6 mm. Pres sømmene til den ene side. 

Lav tre sæt med denne kombination, og sy dem sammen, således at der er i alt 18 blokke med trekanter i hver række.

Den gule kombination er række 1, den blå er række 3, og den røde er række 5.

Række	1

Række	3

Række	5

 
  

 

 

 

 

 

   

lys	1 mellemfarvet	1 mørk	1 lys	2 mellemfarvet	2 mørk	2

+ + + + + Lav	tre	sæt.

lys	1 mellemfarvet	1 mørk	1 lys	2 mellemfarvet	2 mørk	2

+ + + + + Lav	tre	sæt.

lys	1 mellemfarvet	1 mørk	1 lys	2 mellemfarvet	2 mørk	2

+ + + + + Lav	tre	sæt.
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Række 2 – gult stof, Række 4 – blåt stof, Række 6 – rødt stof
Placer resten af  blokkene med trekanter, således at der ikke er to blokke med samme farvenuance ved siden af  hinanden  
(se illustrationerne med hver farverække nedenfor).

Sy blokkene sammen med et sømrum på 6 mm. Pres sømmene til den ene side. 

Lav tre sæt med denne kombination, og sy dem sammen, således at der er i alt 18 blokke med trekanter i hver række.

Den gule kombination er række 2, den blå er række 4, og den røde er række 6.

Række	2

Række	4

Række	6

Sammensyning af rækkerne:
Følg nedenstående diagram, og sy rækkerne sammen. Sørg for, at rækkerne tilføjes i den rigtige rækkefølge for at danne 
zigzag-mønstret	på	den	flerfarvede	quilt.	

Række 2 sys sammen med række 1, række 3 sys sammen med række 2 osv. Pres sømmene til den ene side.

Quiltens topstykke skal måle omkring 69 x 206 cm.

mørk	1 mellemfarvet	2 lys	2 mørk	2 mellemfarvet	1 lys	1

+ + + + + Lav	tre	sæt.

+ + + + + Lav	tre	sæt.

+ + + + + Lav	tre	sæt.

mørk	1 mellemfarvet	2 lys	2 mørk	2 mellemfarvet	1 lys	1

mørk	1 mellemfarvet	2 lys	2 mørk	2 mellemfarvet	1 lys	1
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Række	2

Række	4

Række	6

Række	1

Række	3

Række	5
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QUILTNING AF DEN FLERFARVEDE QUILT
Læg den 81 x 218 cm store hvide tone-i-tone-bagbeklædning på et plant underlag med vrangen opad.

Læg det 81 x 218 cm store stykke pladevat oven på bagbeklædningens vrangside.

Læg quiltens topstykke ovenpå pladevattet/bagbeklædningen med retsiden opad. Der skal være ca. 4 cm pladevat/
bagbeklædning rundt om alle sider. 

Sæt stykkerne sammen med knappenåle, eller ri dem sammen.

Monter den udskiftelige overtransportør med ligesømsfoden.

På hver af  de seks rækker skal du sy en kantstikning rundt om de hvide trekanter ved at følge zigzag-mønstret på quilten.

På quiltens to midterste hvide sektioner mellem den gule, den blå og den røde række skal du sy 2 lige linjer med en afstand på 
2,5 cm ved at følge quiltens zigzag-mønster (se illustrationen nedenfor).

Overkastning af kanterne
Monter trykfoden med åben tå på den udskiftelige overtransportør.

Vælg den tredobbelte zigzag-søm (søm nr. 1:5) på din HUSQVARNA VIKING® Opal™-symaskine. Indstil stingbredden til 
4,5 mm.

Sæt kanterne af  quiltetoppen fast på pladevattet/bagstoffet med knappenåle. Sy den tredobbelte zigzag-søm rundt om alle rå 
kanter på quilten, og fjern knappenålene, efterhånden som du når hen til dem.

Frihåndsquiltning
Monter frihåndsfjederfoden med åben tå. Sænk transportøren. 
Se brugervejledningen (side 55) for at få en vejledning i 
frihåndssyning.

Sy små opaler (cirkler) med en stiplesøm på hver hvide 
trekant på quiltestykkets øverste og nederste række. 

Tilklipning af quilten
Fra quiltens rå kant skal du måle 2,5 cm ud på området med 
pladevat og bagstykke og klippe stoffet til ved hjælp af  en 
rulleskærer, et underlag og en lineal.
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LAV KANTEBÅNDET
Monter ¼"-patchworkfoden. Indstil HUSQVARNA 
VIKING® Opal™-symaskinen til sytilstand ved at hæve 
transportøren (se side 12 i brugervejledningen). 

Sy de 15 cm brede strimler mørkeblåt stof  til kantebåndet 
sammen ret mod ret, og sammenføj hjørnerne. Klip 
hjørnerne ned til 6 mm, og pres dem åbne.

Fold kantebåndet på midten på den lange led, vrang mod 
vrang, og pres det. 

PÅSYNING AF KANTEBÅNDET
Læg kantebåndets rå kant sammen med den rå kant på quiltens forstykke (der skal være 2,5 cm pladevat/bagbeklædning, 
som stikker ud over quiltetoppens rå kant). Start med at sy ca. 20 cm fra kantebåndets begyndelse, og sy kantebåndet fast på 
quiltens front med et sømrum på 6 mm. Sammenføj hjørnerne, efterhånden som du når hen til dem. 

Hold med at sy kantebåndet fast ca. 30 cm fra det sted, hvor du begyndte med at sy det fast på quilten.

Brug din yndlingsmetode til at sammenføje kantebåndet. Sy resten af  kantebåndet fast på quiltens front.

Pres kantebåndet væk fra quilten, og fold det mod quiltens bagside, idet du sammenføjer hjørnerne. 

Sæt det fast med knappenåle fra retsiden, og sørg for, at kantebåndets fold dækker sømmene bag på quilten.

Monter topstikningsfoden til venstrekant.

Følg	instruktionerne	til	syning	med	topstikningsfoden	til	venstrekant,	og	sy	kantebåndet	fast	fra	retsiden.	Du	kan	også	finde	
en vejledning i at bruge topstikningsfoden til venstrekant i det online tilbehørskatalog på www.husqvarnaviking.com.

Sy	mærket	til	den	flerfarvede	quilt,	som	er	syet	på	HUSQVARNA VIKING® Opal™-symaskinen, fast på bagsiden af  quilten 
(se vejledningen på følgende sider). 

Nu	kan	du	nyde	din	flerfarvede	quilt!
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Mærkat til flerfarvet Opal™ quilt

DET SKAL DU BRUGE:
•	 HUSQVARNA	VIKING®	Opal™-symaskine

•	 ¼" patchworkfod (ekstraudstyr, delnummer 412785545)

•	 Klar stitch-in-the-ditch-fod (ekstraudstyr, delnr. 412927446)

•	 Klar trykfod med åben tå  
(ekstraudstyr, delnummer 412000945)

•	 Inspira® quiltenål i str. 75 til sammensyning  
(ekstraudstyr, delnr. 620072696)

•	 Tekstilpen

•	 Rulleskærer og underlag

•	 6" x 24" lineal

•	 Hvid sytråd

•	 Mørkeblå rayon-brodértråd i tykkelse 40

•	 Brodérundertråd

STOFFORBRUG:
•	 Et 16,5 cm bredt x 17 cm langt stykke hvidt tone-i-tone-

bomuldsstof

•	 8 x 6,5 cm store kvadrater af  forskelligt blåt stof  

•	 Et 2,5 x 41 cm stort stykke gult prikket stof

•	 Et 2,5 x 41 cm stort stykke rødt prikket stof

•	 Et 17,5 x 17,5 cm stort stykke Inspira rivbart 
stabiliseringsmateriale

SYNING AF MÆRKET
Tråd din HUSQVARNA	VIKING®	Opal™-symaskine med 
mørkeblå rayontråd i tykkelse 40 som overtråd og ”bobbin” 
brodértråd som undertråd.

Monter den klare fod med åben tå.

1. Mål 8 cm ned fra bredden på 16,5 cm, og tegn en linje 
med tekstilpennen.

2. Markér en linje, som er 1,5 cm over den første linje.

3. Markér to linjer, som er 1,5 cm under den første linje.

4. Mål 2,5 cm ind fra længden på 17 cm. Tegn en linje.

5. Placer det 18 x 18 cm store stykke Inspira® rivbart 
stabiliseringsmateriale under det hvide tone-i-tone-stof.

6. Ved at følge instruktionerne i brugervejledningen til din 
HUSQVARNA VIKING® Opal™-symaskine skal du gå 
til menuen Skrifttyper, og sy følgende bogstaver i hver 
række (se billedet til venstre ) 

7. På første række skal du sy: The	best	things	in	life

8. På anden række skal du sy: are	free	–

9. På tredje række skal du sy: Love,	friendship 

10. På fjerde række skal du sy: and	a	good	night’s	sleep. 

11. Fjern stabiliseringsmaterialet bag ved bogstaverne. 

Lav blokke med to trekanter
Tråd HUSQVARNA	VIKING® Opal ™ med hvid sytråd 
som overtråd og undertråd.

Monter ¼"-patchworkfoden.

1. Brug en rulleskærer, en lineal og et 
underlag til at skære de 8 blå 6,5 cm 
store kvadrater over diagonalt.

2. Ved at bruge 8 af  trekanterne 
skal du sætte en mørkeblå trekant 
sammen med en lysere blå trekant 
med knappenåle, således at de lange 
sider passer sammen. 

3. Sy en lige 6 mm bred søm. 

4. Pres sømmene til den ene side.

5. Klip hver blok ned til et 5 cm stort kvadrat. 

6. Sy de blå blokke med trekanter sammen, således at du 
sætter en mørkeblå trekant sammen med en lysere blå 
trekant som vist nedenfor. Pres sømmene til den ene side.

 
  

 

 

 

 

 

   

 Sy	de	blå	blokke	
med	trekanter	
sammen.
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Sammensyning af mærket
1. Sæt den blå sektion med trekanter sammen med den hvide tone-i-tone-sektion ved hjælp af  knappenåle, således at den 

venstre side af  teksten passer med den blå sektion med trekanter.

2. Sy en lige 6 mm bred søm.

3. Pres sømmene til den ene side.

Påsyning af kantebånd på mærket
1. Start i øverste højre hjørne af  det hvide tone-i-tone-stof, og sy det 2,5 x 41 cm store stykke prikkede røde stof  sammen 

med quiltemærkets højre side og nedre kant, ret mod ret, og sammenføj nederste højre hjørne. 

2. Fold kantebåndet over mod quiltemærkets vrangside. Sæt det fast med knappenåle på retsiden.

3. Monter den klare stitch-in-ditch-fod (ekstraudstyr).

4. Sy i sømfuren fra retsiden for at fastgøre det (fjern knappenålene, efterhånden som du kommer til dem).

5. Klip kantebåndets ender til, så de passer med quiltemærkets kanter.

6. Monter ¼"-patchworkfoden. 

7. Start i nederste venstre hjørne af  de blå trekanter. Læg den ene ende af  det prikkede gule 2,5 x 41 cm store stykke 6 mm 
ud over den færdige kant på det røde kantebånd, ret mod ret. 

8. Sy det prikkede gule kantebånd sammen med quiltemærkets venstre og øverste kant, og sammenføj øverste venstre hjørne. 

9. Klip overskydende kantebånd af  6 mm fra det færdige øverste højre hjørne af  quilemærkets kant.

10. Pres det prikkede gule kantebånd væk fra quiltemærket. 

11.  Fold de 6 mm lange ender af  kantebåndet ind mod quiltemærket. Pres det, eller hold det på plads med knappenåle.

12. Fold kantebåndet over mod quiltemærkets bagside. Sæt det fast med knappenåle på retsiden.

13. Monter den klare stitch-in-ditch-fod.

14. Sy i sømfuren fra retsiden for at fastgøre det (fjern knappenålene, efterhånden som du kommer til dem).

Sæt	det	færdigsyede	quiltemærke	fast	med	knappenåle	i	nederste	venstre	hjørne	af 	den	flerfarvede	quilt.

Sy quiltemærket fast i hånden.
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