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TexT & FoTo: briTT-inger jönsson

Det är så lätt att falla för buntarna 
med färdigskurna charms. I fjor sydde 
jag av ett sådant charmpack en liten 
quilt med fyra block, en löpare med tre 
block och slutligen en liten duk av bara 
ett block. 

Churn Dash block

blocken mäTer 12 ½ x 12 ½ inch inklusive söms-
mån. På duken och löParna har jag lagT Till mellan-
remsor och bårder, som jag skuriT 2 ½ inch breda.

om du vill sy en kvilT aTT ha i soFFan eller eTT 
sTörre barnTäcke, behöver du 60 sTycken charm-
biTar, deT vill säga 1 ½ charmPack.

sömsmånen är ¼ inch.

Till den lilla duken gick det åt 15 centimeter bak-
grundstyg och 15 centimeter till bården runt om. 

Till löparen 30 centimeter bakgrundstyg och 30 centi-
meter till mellanremsor och bård.

Sortera bland dina charms och välj ut fem stycken till 
varje block.  Av bakgrundstyget skär du följande:

• Två stycken kvadrater 5 x 5 inch, fyra stycken 
rektanglar 4,5 x 2,5 inch.

• Två charmsbitar skall vara av ursprungsstorlek.
• Två charmsbitar delar du till fyra stycken rektang-

lar 4,5 2,5 inch.

Den biten som skall vara i mitten skär du till 4,5 x 4,5 
inch.

Lägg de bitar av bakgrundstyget som mäter 5 x 5 inch 
räta mot räta mot charmsbitarna av ursprungsstorlek. 
Rita ett streck på diagonalen på  avigsidan av bakgrund-
styget. Sy med ¼ inch sömsmån på  vardera  sidan av 
linjen. Skär sedan genom linjen. 

Pressa och skär därefter till blocket så det mäter exakt 
4,5 x 4,5 inch.

Sy ihop rektanglarna av bakgrundstyg med mönsterty-
get.

Pressa.
Lägg sedan ut dina blockdelar enligt bild ovan. Sy ihop 

delarna radvis. Pressa därefter ditt block och fortsätt sy 
så många du känner för. Blocken är lätt vanebildande 
och roliga att sy.

Lycka till!

Churn Dash-block sydda av Charms
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