
Quiltade löpare
Quiltdelar: 35 × 24 cm

Färdig löpare 35 × 145 cm

Till de här löparna har vi sytt ihop tre vita 
tygstycken och quiltat dem med parallella 
raksömmar. Quiltlinjalen gör det enkelt att 
sy jämnt fördelade parallella linjer. 

Kanterna på löparna dekorerades med 
olika quilttekniker.

Vi rekommenderar att du använder en tunn 
påpressbar vadd, till exempel INSPIRA® 
Fusible Fleece 320003996.

PASSPOALKANT
Passpoalen sydde vi med minipasspoalfoten 413183045 och en snodd på insidan.

SICKSACKQUILTNING
Klipp till 4 remsor i de tyger du har valt (5 × 90 cm). 

Sy ihop de långa remsorna med 6 mm sömsmån. Pressa isär sömsmånen och klipp 
till 6 kvadrater. Utgå från bredden för att få liksidiga kvadrater.

Lägg blocken i ett fint mönster och sy ihop dem.

CRAZY PATCH
Sy Crazy Patch-mönstret: börja i mitten med en tygbit med fem sidor. Lägg till bitar 
och arbeta utåt längs med kanterna. Mer information om tekniken finns i instruk-
tionerna till Crazy Patch-kudden.

Det färdiga Crazy Patch-stycket ska vara 35 × 24 cm. 

Sy en snygg dekorativ söm över varje söm. Vi har använt söm D:11/D:32 
(modell 960Q) eller 2:26/2:31 (modell 930).

HEXAGONQUILTNING
För att lyckas med hexagonquiltningen ritar du av och klipper ut den lilla hexa-
gonen i kartong. Rita av och klipp ut den stora hexagonen med 7 cm sidor i det 
tyg du vill använda.

Vik tyget runt den lilla kartongmallen och pressa en gång. Ta bort mallen och 
pressa igen. Nu har du en perfekt hexagon. Lägg alla färdigpressade hexagoner 
med rätsidan uppåt på ett påpressbart mellanlägg och pressa fast dem.

Sy ned sömmarna med söm A:18/A:21 (modell 960Q) eller 1:16/1:23 (modell 930).

Löpare med Crazy Patch-mönster

TIPS OCH RÅD
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