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Festlig quilt



Festlig quilt

Omtrentlig størrelse 

147 x 147 cm

Det skal Du bruge:

•	 120 x 140 cm bredt hvidt stof til midterstykket 

•	  95 x 140 cm bredt mørkerødt stof til den indvendige 
bort og kantebåndet

•	 15 cm af 11 forskellige røde og pink quiltestoffer til 
den udvendige bort

•	 150 cm x 150 cm beigefarvet stof til bagstykket

•	 150 cm x 150 cm bomuldspladevat

•	 Sytråd

•	 Brodértråd i tykkelse 40

•	 Undertråd

•	 Rivbart stabiliseringsmateriale 

•	 45 mm rulleskærer

•	 Lineal 6" x 24" 

•	 Skæreunderlag

•	 Sikkerhedsnåle til "rining" af quilten

HusQVarna Viking®  
symaskiner og tilbehør
•	 HUSqvaRna viking® DeSigneR RUBy deLuxe™  

sy- og broderimaskine

•	 DeSigneR™ Royal Hoop 360 x  200 mm  
(412944501)

•	 DeSigneR™ Crown Hoop 260 x 200 mm  
(413116501)

•	 DeSigneR™ Splendid Square Hoop 200 x 200 mm  
(412968201)

•	 HUSqvaRna viking® Udskiftelig overtransportør 
(920219096)

•	 HUSqvaRna viking® Udskiftelig ¼" stitch-in-ditch-
fod (413238345)

•	 HUSqvaRna viking® Piktogrampen (412083848)

•	 inSPiRa® brodérnål i str. 75 (620071796)

•	 HUSqvaRna viking® klar ¼" patchworkfod med styr 
(412927445)

•	 HUSqvaRna viking® Clear edge/Joining Foot 
(413058445)

Du kan finde dette og meget andet tilbehør i 
HUSqvaRna viking®-tilbehørskataloget eller på vores 
hjemmeside www.husqvarnaviking.com, og tilbehøret 
kan købes hos din nærmeste HUSqvaRna viking®-
forhandler.

Der er medtaget et sømrum på 6 mm i alle mål.

klipning:

Hvidt stof

•	 Ét – midterstykke på  120 x 120 cm    

mørkerødt stof

•	 Fire – stykker på 4 x 140 cm til den indvendige bort

•	 Fem –  stykker på 8 x 140 cm til kantebåndet

•	 Fire – hjørnefirkanter på 12 x 12 cm til den udvendige 
bort

rødt og pink stof

•	 Tre – strimler på 3,5 x 115 cm af hver af de  
11 farver til den udvendige bort

bagstykke

•	 150 x 150 cm

pladevat

•	 150 x 150 cm

brODering af Det HViDe stykke miDterstOf:

1. Montér broderienheden og den klare broderifod R. 
Tråd maskinen med brodértråd som overtråd og 
”bobbin” som undertråd.

2. vælg motiv nr. 33, 34, 36, 37 og 38 fra de 
broderimotiver, der følger med HUSqvaRna viking® 
DeSigneR RUBy deLuxe™.

3. Overfør motivet til softwaren 5D™ embroidery, og 
udskriv papirskabeloner af broderierne, så du kan 
placere alle broderierne.

4. Læg de udskrevne papirskabeloner ud på det  hvide 
midterstykke (120 x 120 cm) for at danne en 
hjerteform som vist på quiltediagrammet.

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4
5. Spænd det hvide midterstykke med 

stabiliseringsmateriale fast i rammen, og brug 
funktionen til placering af motivet (Design 
Positioning) til at placere broderierne lige præcis dér, 
hvor du vil have dem. Den fantastiske funktion til 
placering af motivet, Design Positioning, på 
HUSqvaRna viking® DeSigneR RUBy deLuxe™ 
sy- og broderimaskinen gør det muligt at matche 
broderierne perfekt til hinanden, selv efter at stoffet er 
spændt fast i rammen. Se brugervejledningen, hvis du 
ønsker nærmere oplysninger.



Festlig quilt

6. Begynd at brodere fra øverste højre side af 
hjerteformen og nedad med 4 broderimotiver.  ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4
7. Fortsæt på samme måde med 4 broderimotiver i 

venstre side af hjerteformen.  

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4

8. afslut hjertebroderiet med 2 små motiver i øverste og 
nederste spids af hjerteformen som vist på 
illustrationen.   
Riv stabiliseringsmaterialet af, og pres stoffet. 

 

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4

syning:

1. Tråd HUSqvaRna viking® DeSigneR RUBy 
deLuxe™ med sytråd som over- og undertråd. Montér 
1/4" patchworkfoden. vælg vævet let og Sy sammen 
på syguiden SeWing aDviSOR®, eller vælg en 
ligesøm med en længde på 2.0. 

2. Sæt to strimler på 3,5 x 115 cm sammen med 
knappenåle, ret mod ret, og sy dem sammen i 
længden. Sæt en anden strimmel fast til den lange side 
af én af de syede strimler, og sy dem sammen. Skift 
mellem forskellige farver.  Fortsæt med at sy på 
samme måde, indtil 33 strimler er syet sammen til ét 
stykke. Pres sømrummet åbent. 

 ILLU 5 ILLU 6

4 1/4” (12cm)

illu 7

illu 8

 

3. klip quiltestykket i 8 strimler på tværs med en bredde på 
12 cm. 

ILLU 5 ILLU 6

4 1/4” (12cm)

illu 7

illu 8

4. Sæt de korte sider af 12 cm brede strimler sammen med 
knappenåle, og sy dem sammen. Pres sømrummet åbent. 

såDan syr Du bOrterne fast på Quiltens 
fOrstykke

1. Markér midten af hver side på det hvide forstykke  
(120 x 120 cm). Markér midten af hver indvendige 
bortstrimmel. 

2. Sæt de indvendige bortstrimler sammen med begge sider 
af quiltens forstykke, ret mod ret, så midtermarkeringerne 
passer sammen. Sy borten med et sømrum på 6 mm. Pres 
sømrummet udad. klip borterne til.  
 

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12

3. Fortsæt med at sætte de indvendige bortstrimler sammen 
med quiltens øverste og nederste kant, således at 
midtermarkeringerne på bortstrimlerne passer til quiltens 
kanter. Sy borterne. Pres sømmene mod den udvendige 
kant. klip borterne til.  

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12

 
 
 

 

4. Mål quiltens længde, og klip fire strimler ud af den 12 cm 
brede, udvendige bort.

5. Sæt to at strimlerne sammen med begge sider af quilten. 
Pres sømmene mod den indvendige bort.

6. Sy en 12 cm bred rød firkant sammen med enderne af de 
to tilbageværende strimler. Pres og sy disse strimler til de 
sidste 2 sider. Pres quiltens forstykke en sidste gang.  
 
 
 

 
 
 

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12
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såDan Quilter Du Quilten:

1. Læg quiltens forstykke, pladevat og bagstykke 
sammen, så der dannes en quilte-sandwich.  
Bagstykket skal ligge med retten nedad. Derefter 
anbringes pladevattet i midten og quiltens forstykke 
øverst med retten opad.  Sæt alle lag af quilten 
sammen med sikkerhedsnåle.

2. vælg motiv 32 blandt de broderimotiver, der følger 
med DeSigneR RUBy deLuxe™.

3. Overfør motivet til softwaren 5D™ embroidery, og 
udskriv papirskabeloner af broderiet, så du kan 
placere alle broderierne. Spejlvend billedet vandret, og 
udskriv en papirskabelon.

4. Læg de udskrevne papirskabeloner inden i den 
broderede hjerteform på det hvide midterstykke  
(120 x 120 cm) for at danne et quiltet hjerte som vist 
på illustrationen.  
 
 

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

 
 
 
 

5. Spænd højre side at motivet i fast i rammen, og brug 
Design Positioning til at placere broderierne lige dér, 
hvor du vil have dem i rammen. Brodér motivet.

6. Spejlvend motivet vandret. Fortsæt med at brodere 
venstre side af quiltehjertet på samme måde.

7. indstil symaskinen til syning. Skift til den udskiftelige 
overtransportør, og montér den udskiftelige ¼" 
stitch-in-ditch-fod. Tråd maskinen med almindelig 
sytråd som over- og undertråd. vælg en ligesøm, og sy 
quiltekanaler 2,5 cm fra hinanden på midterstykket 
som vist.   
 

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

 

 

8. Monter trykfod B. vælg en 3-trins zigzagsøm, og sy 
rundt om kanten på quiltens forstykke. klip det 
overskydende bagstykke og pladevat til, så de passer 
til kanten af forstykket.

kantebånD:

1. Sy stykkerne til kantebånd sammen til én lang 
strimmel.  Pres sømmene åbne. Fold kantebåndet på 
midten på den lange led, vrang mod vrang, og pres 
det.  

2. anbring kantebåndet på quiltens retside, så de rå 
kanter matcher.  Montér ¼" patchworkfoden. Sy 
kantebåndet fast rundt om quilten.  Fold den foldede 
kant på kantestykket mod quilten vrangside, og sy i 
sømfuren fra retsiden med edge/Joining foot og med 
sytråd som over- og undertråd.  

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16  
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