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Högtidsquilt

Ungefärlig storlek 

147 x 147 cm

Material:

•	 120 cm vitt tyg, 140 cm bredd, till mittdelen 

•	 95 cm mörkrött tyg, 140 cm bredd, till inre bård och 
kantremsa

•	 15 cm av var och en av 11 olika röda och rosa 
quilttyger till den yttre bården

•	 150 cm beigefärgat bomullstyg, 150 cm bredd, till 
baksidan

•	 150 x 150 cm bomullsvadd

•	 Sytråd

•	 Brodertråd 40

•	 Undertråd/broderundertråd

•	 Rivbart mellanlägg 

•	 45 mm rullkniv

•	 Linjal 6"x24" 

•	 Skärmatta

•	 Säkerhetsnålar för att ”tråckla” quilten

HUsQVarna Viking®  
symaskiner och tillbehör
•	 HUSqvaRna viking® DeSigneR RUBy deLuxe™  

Sy- och brodermaskin

•	 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® Övermatare med utbytbara 
pressarfötter (920219096)

•	 HUSqvaRna viking® Utbytbar ¼inch fot med linjal 
(413238345)

•	 HUSqvaRna viking® Piktogrampenna (412083848)

•	 inSPiRa® Brodernål storlek 75 (620071796)

•	 HUSqvaRna viking® Transparent ¼inch piecing-fot 
med linjal (412927445)

•	 HUSqvaRna viking® Transparent kantstickningsfot 
(med linjal i mitten) (413058445)

Dessa och många andra tillbehör hittar du i 
HUSqvaRna viking® tillbehörskatalog eller på vår 
webbplats www.husqvarnaviking.com, och de finns att 
köpa hos närmaste HUSqvaRna viking® återförsäljare.

i alla mått ingår 6 mm sömsmån.

tillklippning:

Vitt tyg

•	 en 120 x 120 cm mittdel till quilten

Mörkrött tyg

•	 Fyra 4 x 140 cm långa remsor till inre bård

•	 Fem 8 x 140 cm långa remsor till kantremsa

•	 Fyra 12 x 12 cm rutor till hörnen på den yttre bården

röda och rosa tyger

•	 Tre 3,5 x 115 cm långa remsor av vardera  
11 färger till yttre bård

Baksida

•	  150 x 150 cm

Vadd

•	  150 x 150 cm

Brodera den vita mittdelen:
1. Sätt fast broderenheten och transparent broderfot R. 

Trä maskinen med brodertråd som övertråd och 
broderundertråd i spolen.

2. välj broderi 33, 34, 36, 37 och 38 från de broderimotiv 
som medföljer din DeSigneR RUBy deLuxe™.

3. För in broderiet i ditt 5D™ broderprogram och skriv 
ut pappersmallar av broderierna så att du kan placera 
ut alla broderierna.

4. Lägg ut de utskrivna pappersmallarna på den 
120 x 120 cm vita mittdelen så att det bildas ett hjärta 
enligt quiltdiagrammet.

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4
5. Spänn fast det vita tyget till mittdelen i broderbågen 

med mellanlägg och använd Design Positioning för att 
placera broderierna exakt där du vill ha dem. Den 
fantastiska funktionen Design Positioning på 
DeSigneR RUBy deLuxe™ sy- och brodermaskin 
innebär att du kan passa in broderierna perfekt även 
efter det att du spänt fast tyget i broderbågen. Läs i 
användarhandboken för mer information 



Högtidsquilt

6. Börja brodera från den övre högra sidan av 
hjärtformen och neråt med 4 broderimotiv.

  

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4
7. Fortsätt på samma sätt med 4 broderimotiv på 

hjärtformens vänstra sida.  

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4

8. avsluta hjärtbroderiet med 2 små broderier i den övre 
och undre spetsen på hjärtat enligt bilden.  
Riv bort mellanlägget. Pressa. 

 

ILLU 1 ILLU 2

ILLU 3 ILLU 4

söMnad:

1. Trä HUSqvaRna viking® DeSigneR RUBy deLuxe™ 
med sytråd som över- och undertråd. Snäpp fast 
patchwork-pressarfot 6 mm. välj ej elastiskt vävt tunt 
och Sy ihop i SeWing aDviSOR® eller välj raksöm 
med stygnlängd 2,0. 

2. nåla och sy ihop två 3,5 x 115 cm långa remsor räta 
mot räta på längden. nåla och sy på ytterligare en 
remsa längs långsidan av en av de hopsydda remsorna. 
alternera med olika färger. Fortsätt att sy enligt ovan 
tills 33 remsor är hopsydda i ett stycke. Pressa isär 
sömsmånen. 

 ILLU 5 ILLU 6

4 1/4” (12cm)

illu 7

illu 8

 

3. klipp quiltdelen i 8 tvärgående remsor, 12 cm breda. 

ILLU 5 ILLU 6

4 1/4” (12cm)

illu 7

illu 8

4. nåla och sy ihop två 12 cm breda tvärgående remsor 
kortsida mot kortsida. Pressa isär sömsmånen. 

sy kanter på quilten
1. Markera mitten på den 120 x 120 cm vita 

quiltframsidans överkant, nederkant och båda sidor. 
Markera mitten på var och en av remsorna till den inre 
bården. 

2. nåla fast den inre bården på båda sidor av quiltens 
framsida, räta mot räta och så att mittmarkeringarna 
stämmer. Sy fast bården med 6 mm sömsmån. Pressa 
sömsmånen utåt. klipp bort överflödigt tyg.  
 

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12

3. Fortsätt att nåla fast remsor till den inre bården upptill 
och nertill på quilten, så att mittmarkeringarna på 
remsan stämmer mot quiltens kanter. Sy fast bårderna. 
Pressa sömsmånerna utåt. klipp bort överflödigt tyg.  

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12

 
 
 

 

4. Mät längden på quilten och klipp fyra remsor av den 
12 cm breda yttre bården.

5. Sy fast två av remsorna på quiltens båda sidor. Pressa 
sömmarna mot den inre bården.

6. Sy fast en 12 cm röd fyrkant i ändarna på de 
återstående två remsorna. Pressa och sy fast remsorna 
på de återstående två sidorna. ge din quiltframsida en 
avslutande pressning.  
 
 
 
 
 
 
 

ïllu 9 illu 10

illu 11 illu 12
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Quilta din quilt:
1. 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. Tråckla ihop med hjälp av 
säkerhetsnålar genom alla lagren.

2. välj broderi 32 från de broderimotiv som medföljer din 
DeSigneR RUBy deLuxe™.

3. För in broderiet i ditt 5D™ broderprogram och skriv ut 
pappersmallar av broderiet så att du kan placera det. 
Spegelvänd broderiet sidledes och skriv ut en 
pappersmall.

4. Lägg ut de utskrivna pappersmallarna inuti den 
broderade hjärtformen på den 120 x 120 cm vita 
mittdelen för att skapa ett quiltat hjärta enligt bilden.  
 
 

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

 
 
 
 

5. Spänn fast den högra sidan av broderiet i broderbågen 
och använd Design Positioning-funktionen för att placera 
broderierna exakt där du vill ha dem i bågen. Brodera 
motivet.

6. Spegelvänd broderiet sidledes. Fortsätt brodera på 
samma sätt på quilthjärtats vänstra sida.

7. Ställ in symaskinen på sömnadsläge. Byt till 
övermataren med utbytbara pressarfötter och sätt fast 
utbytbar ¼" fot med linjal. Trä symaskinen med vanlig 
sytråd som över- och undertråd. välj raksöm och 
kanalquilta rader på mittsektionen med 2,5 cm 
emellan enligt bilden.  
 

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

 

 

8. 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.

Bandkantning
1. 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. 

2. Lägg kantremsan på quiltens rätsida/framsida med 
kanterna jäms med varandra. Snäpp fast patchwork-
pressarfot 6 mm. Sy fast kantremsan runt hela 
quilten. vik kantremsans vikta kant mot avigsidan/
baksidan av quilten och sy en söm från rätsidan 
med kantstickningsfoten och med sytråd i över- och 
undertråden.  

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16

illu 13

illu 14

illu 15 illu 16  
 


