
MATERIAL
Mellanblått bomullstyg

60 x 115cm till mittdel och smal kantbård

Vitt bomullstyg, ton-i-ton
35,5 × 35,5cm (14 × 14") till applikation

Turkost bomullstyg
30 x 115cm till den första bården och trianglarna

Bomullstyg med orange prickar
25 x 115cm till trianglarna

Bomullstyg med blomstermotiv i flera färger
45 x 115cm till de stora trianglarna

Bomullstyg med blommigt batiktryck
70 x 115cm till bården

Orange bomullstyg med blomstermotiv
90 x 115cm till bården

Ljusblått bomullstyg
60 x 115cm till hörnkvadrat och bandkantning

Bomullstyg, blå prickar mot orange bakgrund
60 x 115cm till ytterbården

Blått bomullstyg
165 × 165cm (65 × 65") till foder

Bomullsvadd
165 × 165cm (65 × 65")

Mellanlägg
35,5 × 35,5cm (14 × 14") 

Sytråd, rayontråd 40, undertråd

Inspira® Tear-A-Way rivbart mellanlägg

45 mm rullkniv

Linjal 15 × 60 cm (6 × 24”)

Skärmatta

Märkpenna för textil

Säkerhetsnålar för att hålla ihop quilten
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Familjen Anderssons quilt
UNGEFÄRLIG STORLEK
150 × 150 cm (59 × 59") 

SömnadS- 

inStruktioner

HUSQVARNA VIKING® TILLbEHöR
Övermatare med utbytbara pressarfötter  
(920219096)

Utbytbar öppen pressarfot med stitch-in-
ditch guide (413340845)

Applikationsfot (412800945)

Patchwork pressarfot 6 mm (1/4") 
(412785545)

Kantstickningsfot (412796845)

Fjädrande öppen pressarfot för 
frihandsquiltning (413037646)

Dessa och många andra tillbehör hittar du i 
HUSqvArnA vIKIng® tillbehörskatalog eller 
på vår webbplats www.husqvarnaviking.com. 
De finns att köpa hos närmaste HUSqvArnA 
vIKIng®-återförsäljare.
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TILLKLIPPNING

Obs! I alla mått ingår 6mm sömsmån.

LÄGG IHOP bITARNA TILL QUILTEN
Mitten på quilten

Trä din HUSqvArnA vIKIng® SAPPHIre™ 960q eller 930 med 
sytråd som över- och undertråd.

Snäpp fast patchwork-pressarfot 6 mm. välj ej elastiskt normalt och 
Sy ihop i SeWIng ADvISor™ eller välj raksöm. 

nåla och sy på två turkosa bårder (11 x 31 cm) på quiltens 
31 x 31 cm breda mellanblå mittdel (se bild 1). Pressa. 

nåla och sy på två turkosa bårder (11 x 48,5 cm) på quiltens mittdel. 
Pressa. Se bild 2.

Ill. 1

Ill. 2

Mellanblått bomullstyg

•	 En	–	31	x	31cm	(12	x	12”)	mittdel	till	quilten

•	 Fem	–	4	x	115cm	(1	½	x	42”)	smala	kantbårder

Vitt bomullstyg, ton-i-ton

•	 En	–	35,5	x	35,5cm	(14	x	14”)	applikation

Turkost bomullstyg

•	 Två	–	11	x	31cm	(4	¼	x	12”)	bårder

•	 Två	–	11	x	48,5cm	(4	¼	x	19”)	bårder

•	 Två	–	18	x	18cm	(7	x	7”)	trekantsblock

Bomullstyg med orange prickar

•	 Två	–	18	x	18cm	(7	x	7”)	trekantsblock

Bomullstyg med blomstermotiv i flera färger

•	 Två	–	35,5	x	35,5	cm,	klipp	i	två	delar	längs	 
diagonalen för att få stora trianglar

Bomullstyg med blommigt batiktryck

•	 Fyra	–	16,5	x	67,5	cm	(6	½	x	26	½”)	till	bård

Orange bomullstyg med blomstermotiv

•	 Fem	–	16,5	x	115	cm	(6	½	x	42”)	till	bård

Ljusblått bomullstyg

•	 Fem	–	11,5	x	11,5	cm	(4	½	x	4	½”)	hörnkvadrater

•	 Sex	–	6,5	×	115	cm	(2	½	×	42")	bandkantning

Bomullstyg, blå prickar mot orange bakgrund

•	 Fem	–	11,5	x	115	cm	(4	½	x	42”)	ytterbård

Blått bomullstyg till foder

•	 165	×	165	cm	(65	×	65")

Bomullsvadd

•	 165	×	165	cm	(65	×	65")
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Skapa mittenapplikationen

Tips! Monogrambokstaven mitt på quilten görs som en applikation. Vi har valt första bokstaven i familjens efternamn och 
använt ett datortypsnitt som vi gillar. Detta har vi sedan förstorat och skrivit ut för att använda som mall. Använd ditt 
eget favorittypsnitt eller rita ditt eget monogram.

"A":et som vi använder finns som mall på sidan 9.

Ill. 4

Ill. 3

Skriv ut mallen till bokstaven ”A” (se sidan 9). Tejpa ihop 
mallens olika delar.

rita av den spegelvända bilden av bokstaven ”A” på 
mellanläggets papperssida.

Pressa fast på avigsidan på det vita ton-i-ton-tyget  
35,5 x 35,5cm (14 x 14”).

Klipp ut bokstaven längs den ritade linjen.

Ta bort papperet. Placera bokstaven på diagonalen av 
mittsektionen. Pressa fast.

Placera ett InSPIrA® rivbart mellanlägg bakom blocket och 
nåla fast det (bild 3).

Trä maskinen med viskostråd som över- och undertråd.

Ta bort patchwork-pressarfot 6 mm. 

Sätt fast applikationsfoten. 

välj satinsöm B2 (960q) 1:38 (930). 

Satinsöm runt bokstaven (bild 4).

välj satinsöm D3 (960q) 2:19 (930). 

Spegelvänd sömmen sidledes.

Sy med denna quiltsöm runt satinsömmen för att skapa en 
intressant applikationseffekt. riv bort mellanlägget (bild 5).

Ill. 5
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Sy ihop de olika tygstyckena

Trä med sytråd som över- och undertråd.

Ta bort den öppna pressarfoten. Snäpp fast patchwork-pressarfot 
6 mm. 

välj ej elastiskt normalt och Sy ihop i Sewing Advisor eller välj 
raksöm. 

Markera mittpunkten på långsidan av de fyra stora trianglarna i 
blommigt tyg i flera färger. Markera mittpunkten på de turkosa 
bårderna (bild 6).

Placera mittpunkten på en av trianglarna mot mittpunkten på 
den turkosa bården och sy fast från mitten och utåt (bild 7). gör 
samma sak på den andra sidan. Pressa.

gör samma sak med de båda återstående trianglarna. Se bild 8.

Ill. 6

Ill. 7

Ill. 8
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Sy fast de båda batikmönstrade bårderna 16,5 x 67,5cm 
(6½	x	26½”)	på	quilten.	Pressa.	Se	bild	9.	

Skapa trekantsblocken genom att rita ett streck diagonalt 
på avigsidan av de båda 18 x 18 cm stora turkosa bårderna 
(bild 10). 

Placera rätsidan på de turkosa bårderna tillsammans med 
de orangeprickiga kvadraterna (18 x 18 cm). Sy sömmen 
6 mm från det ritade strecket. Upprepa på andra sidan 
strecket (bild 11). 

Klipp längs linjen. Pressa. Jämna till de fyra blocken så att 
de har måtten 16,5 x 16,5 cm.

Sy på trekantsblocken på ändarna till de båda 
batikbårderna (16,5 x 67,5 cm), se bild 12. Pressa.

Sy på de båda batikbårderna med hörnkvadraterna på 
quilten (se bild 13). Pressa. 

Ill. 9

Ill. 10 Ill. 11

Ill. 12

Ill. 13
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Mät längden på quilten och klipp till två orangeblommiga 
bårder (16,5 x 115 cm) i samma längd. Sy fast bårderna på 
quilten (bild 14). Pressa.

Skapa en lång remsa genom att sy ihop de tre återstående 
orangeblommiga bårderna (16,5 x 115 cm).

Mät bredden på quilten. Klipp till två bårder med samma 
bredd från den långa remsan. Sy fast bårderna på quilten 
(bild 15). Pressa.

Smal kantbård i 3D

Sy	ihop	de	fem	–	4	x	115cm	mellanblå	remsorna	så	att	de	
bildar en enda lång remsa. 

Pressa isär sömsmånerna. vik bården dubbel på längden, 
aviga mot aviga, och pressa.

Mät bredden på quilten och klipp till smala kantbårder i 
samma längd.

Sy fast ”tittkanten” med en raksöm 3mm från kanten på 
quilten (bild 16).

gör detta runt hela quilten. Överlappa i hörnen. 

Ill. 14

Ill. 15

Ill. 16
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Sy	ihop	de	fem	–	11,5	x	115	cm	remsorna	av	tyget	med	
blå prickar mot orange bakgrund så att de bildar en enda 
lång remsa. Pressa.

Mät längden på quilten och klipp till de fyra 
kantremsorna i samma längd. 

Sy fast två av bårderna på quilten (bild 17). Pressa.

Sy fast de ljusblå hörnkvadraterna (11,5 x 11,5cm) i 
vardera änden på de båda återstående bårderna (bild 18). 
Pressa.

Sy fast de båda bårderna på quilten (bild 19). Pressa. 

Ill. 17

Ill. 18

Ill. 19
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Ill. 20

Ill. 21

QUILTA dIN QUILT
Sy i ”diket”

Lägg quiltens framsida, vadd och baksida i lager ovanpå varandra. 
Baksidan ska ligga med rätsidan neråt, sedan kommer vadden och så 
framsidan med rätsidan uppåt. nåla ihop med hjälp av säkerhetsnålar 
genom alla lagren.

Ta bort patchwork-pressarfot 6 mm. Sätt på den utbytbara öppna 
pressarfoten med stitch-in-ditch guide.

Trä maskinen med viskostråd som övertråd och sytråd som undertråd. 

välj satinsöm D5 (960q) / 2:13 (930). quilta genom att sy en söm i "diket" 
mellan bårderna (bild 20). 

Frihandsbroderi

Ta bort övermataren med utbytbara pressarfötter. Sätt fast fjädrande öppen 
pressarfot för frihandsquiltning (läs mer om hur du förbereder för fjädrande 
frihandssömnad i användarhandboken). 

Frihandsquilta det mellanblå tyget runt applikationsbokstaven ”A” (bild 21).

Sy EN KANTSöM RUNT QUILTEN
Ta bort den fjädrande öppna pressarfoten för frihandsquiltning. Snäpp fast pressarfot B. välj en trestegssicksack och sy 
runt kanten på quiltframsidan. 

Klipp bort överflödigt tyg på baksida och vadd så att kanterna ligger jäms med framsidan.

Kantband

Ta bort standardfot B. Sätt fast patchwork-pressarfot 6 mm. 

Sy ihop remsorna till bandkantningen så att du får en lång remsa. Pressa isär sömsmånerna. vik remsan dubbel på 
längden, aviga mot aviga, och pressa.

Lägg kantremsan på quiltens rätsida/framsida med kanterna jäms med varandra. Sy fast kantremsan runt hela quilten.

Ta bort patchwork-pressarfot 6 mm och snäpp fast kantstickningsfoten (med linjal i mitten). 

vik kantremsans vikta kant mot avigsidan/baksidan av quilten. Sy sömmen från höger sida. Låt kanten på 
kantstickningsfoten löpa över ”diket” mellan bandkantningen och quilten. 
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