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Vi har använt oss av Charmpacks (5 x 5 inch färdigskur-
na kvadrater) från butiken Annalunda. Detta block är 
lättsytt och går fort att få ihop. Blocken passar även bra 
till andra högtider, om du väljer andra färger förstås, och 
givet till en stor kvilt. Du bestämmer.

MATERIAL
Två olikfärgade Charmpacks och två Charmpacks med 
bastyger. De som använts i detta mönster är ett rött, ett 
grönt och två vita och från Wilmingston Prints, som 
innehåller 24 stycken kvadrater i varje förpackning. 
Självklart kan du också skära till egna bitar. 

Du behöver även metervara i samma nyans som ditt 

bastyg. Åtgång beror på hur många block du vill sy. 
Till två fyrkanter plus en löpare får du räkna med 

minst en meter tyg. Till ett block gör du av med 3,5 x 7 
inch tyg.

Sömsmån 1/4 inch.

SÅ HÄR GÖR DU
1. Börja med att lägg ut dina kvadrater och sy ihop dem 
som en fyraruta. Pressa. Se bild 1.

2. Dela nu ditt block lodrätt och vågrätt med linjal och 
vass skärkniv en inch från sömmen. Se bild 2 och 3.
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ÅRETS JULDUK
Här kommer en stilren och modern julduk som du kan sy både 
till löpare och fyrkantiga dukar, eftersom blocken går att lägga 
ut på flera sätt för att skapa olika mönster.
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3. Plocka nu om dina skurna bitar enligt bild 4.

4. Sy ihop bitarna och pressa.

5. Nästa steg är nu att mäta dina färgade kvadrater  
(bild 5) och dessa bör bli 3,5 inch kvadrat. Skär av ditt 
extra bastyg ut remsor som är 3,5 inch på hel bredd. 
Dessa delar du sedan i 3,5 x 3,5 inch kvadrater. Åtgång: 
två till varje block. Och rita på baksidan enligt bild 
nummer 6.

6. Sy i den ritade linjen till höger om mittlinjen. 

Tips: Vill du ta tillvara på den kvadrat du sedan får 
gratis ritar du ytterligare en linje 1/2 inch från linjen du 
redan sytt och sedan syr du även i den nya linjen. Skär 
nu itu dessa i mitten. Pressa. Fortsätt så här på dina fär-
gade block och sy av hörnen. Spara dina nya kvadrater, se 
bild 7 och 8.

6. Renskär dina block (bild 9), och planera hur du vill sy 

ihop dem. Förslag på hur det kan se ut ser du på föregå-
ende sida i de två färdiga dukarna jag gjort.

7. Sy samman dina block till det mönster du tycker mest 
om. Sätt en kant runt om 2,5 bred. Ett block gånger 
flera, så får du en löpare.

Montera ditt arbete med dukvadd och bakstycke och 
kvilta som du tycker blir bäst. Kanta. 

Jag är väldigt förtjust i randiga tyger till kantningen. 

Vi blir glada om skickar in bilder till Rikstäcket och visar 
upp dina färdiga alster – och framför allt är vi nyfikna på 
hur du sätter ihop dina kvadrater. Allt för att inspirera 
oss andra.

Läs Evas blogg på bambisyr-evaj.blogspot.com och följ 
@evabambijohansson på Instagram. 
 CharmPacken som använts i beskrivningen är sponsrade av  
Anna Ericsson och butiken Annalunda.
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