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Tips för håleffekter  
av  

Mikael Svensson

Låt kreativiteten blomma ut!  
Genom att blanda matta och blanka material 
kan du skapa en quilt med förtrollande 
effekter. De utklippta cirkelapplikationerna 
ger den här väggprydnaden en rolig och 
konstnärlig touche. Ett bra hjälpmedel 
för att sy perfekta cirklar är tillbehöret 
HUSQVARNA VIKING® Circular 
Attachment. Lägg till kristaller eller 
stora pärlor om du vill skapa en riktigt 
glimrande effekt!
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SY EN QUILT MED HÅL 
av Mikael Svensson

1. Börja med att spraya underlags- och cirkeltyget med 
stärkelse på båda sidor. Stryk torrt. Stärkelsen gör tyget 
lättare att arbeta med. 

2.  Lägg ihop de tre tyglagren – framsidestyg, vaddering 
och baksidestyg – med avigsidorna mot varandra.

3. Ställ in Circular Attachment på önskad cirkelstorlek 
(vidare instruktioner för hur du använder linjalen för 
cirkelbrodering finns på www.husqvarnaviking.com).

4.  Lägg tyget för cirkelapplikationen ovanpå quilttyget 
och sy den första cirkeln. Ändra storlek på linjalen 
och sy en till cirkel 2–3 cm innanför den första. Om 
cirkeln ska klippas upp syr du två sömmar för extra 
förstärkning.



5. Ta bort quilten från maskinen men lämna kvar 
nålen som markerar cirkelns mitt. Klipp bort 
applikationstyget utanför cirkeln, nära sömmen.

6. För in quilten under pressarfoten igen och sy en 
dekorsöm runt cirkeln som täcker den obearbetade 
kanten. 

7. Klipp bort tyget inuti cirkeln. Om cirkeln ska vara 
”ifylld” klipper du bara bort applikationstyget. Om du 
däremot vill skapa ett hål hoppar du över detta steg.



8. Fortsätt att sy cirklar, både med och utan 
applikationstyg.

9. Sedan är det dags att skapa hålen. Klipp genom alla 
lager, både tyg och vaddering.



10. När hålet har klippts upp syr du en söm längs den 
klippta kanten. Välj en brodértråd som täcker kanten 
och ger en fin effekt. När du syr i hålet kan du inte 
använda linjalen för cirkelbrodering. 

11. Jag sydde runt cirklarna med cirkelrund frihands-
quiltfot (art.nr 413320245) och dekorerade quilten  
med garn med hjälp av Yarn Couching Feet Set  
(art nr 920215096). För att sätta en riktigt gnistrande 
prick över i:et lade jag till några vackra pärlor.

Lycka till!

//Mikael Svensson


