
Gör så här

1 Börja med att skära till 117 
 kvadrater à 2½ × 2½ inch av 

dina  färgade resttyger i färggrupp ett 
(svart/mörkgrått).

2 Ta fram 52 kvadrater à 2½ × 2½ 
inch av bakgrundstyget (du skar 

dessa i del ett, i förra numret).
Ta fram 65 av kvadraterna du 

skurit idag.

3 Sy 13 så kallade niorutor en-
ligt bild 1 och 2 (till höger). Sy 

med ¼ inch sömsmån. Pressa söms-

månerna mot den mörka sidan. De 
ska mäta 6½ × 6½ inch när de är 
klara. 

Spara dessa rutor i en påse som du 
märker ”typ 1”. 

4 Ta fram resten av de kvadrater 
du skurit idag.

Ta fram 52 rektanglar à 2½ × 3 
inch av bakgrundstyget (du skar 
dessa i del ett, i förra numret).

Ta fram 13 kvadrater à 3 × 3 inch 
av färggrupp ett (du skar dessa i del 
ett, i förra numret).

5 Sy 13 så kallade niorutor enligt 
bild 3 och 4. Sy med ¼ inch 

sömsmån. Pressa sömsmånerna mot 
den mörka sidan. De ska mäta 7 × 7 
inch när de är klara. 

Spara dessa rutor i en påse som du 
märker ”typ 2”.

Dela ditt äventyr!
Hoppas att du har ett roligt tyg-
äventyr! Lägg gärna ut bilder på 
Face book, så att fler blir inspirerade.

Vi hörs i nästa nummer, då ska 
du få angripa en restlåda i nästa färg-
grupp …

Beskrivning av Charlott Sundahl, Mossby Quiltshop | www.mossbyquiltshop.se | Dela gärna i vår Facebookgrupp Rikstäcket
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Mossbys djupdykning i restlådan
Då var det dags igen! Som jag skrev i förra numret utgår vi från 
en massa gamla restbitar som utgör själva mönstret på kvilten. 

Jag har valt att jobba med två färggrupper, röda tyger och 
svarta/mörkgrå tyger. Det är dock inte nödvändigt att tänka så. 

Man kan istället bestämma sig för att bara använda en enda 
färg (till exempel bara gröna tyger) eller använda alla olika 

färger man har (så länge de inte liknar den bakgrund man valt).

TEXT, FOTO OCH BESKRIVNING: CHARLOTT SUNDAHL

Quilt Nallerina
Webbutik och fysisk butik i 
Spånga, Stockholm
+ Massor av motiv- och bastyger
+ Kvilttråd och sytillbehör
+ Mönster, även egen design
+ Band och knappar

www.nallerina.se  |  info@nallerina.se
Telefon 072-5717170
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Väskmönster och tillbehör till väsksömnad.
Tyger med guldtryck.

Adress: Höganäsgatan 1 A, b.v., 753 30  UPPSALA
Öppettider: Sista lördagen i månaden kl. 10.00–14.00

(Ring: 070-546 4757 efter kl. 17.30)

E-post: christl.richter-frohm@telia.com
www.Christlmodeller.blogspot.se

SKÄRMSTUGAN

Handgjorda lampskärmar på beställning
Tyger och tillbehör för lappteknik

Fågelsångsg. 10, 25220 Helsingborg  Öppet: mån - fre: 12 - 18

Lampskärmar & lappteknik

www.skarmstugan.se

1.  Steg tre: Kvadraterna sys samman i rader.

3.  Steg fem: Observera var delarna med olika mått placeras. 4.  Raderna sys samman med varandra till en nioruta typ 2.

2.  Raderna sys samman med varandra till en nioruta typ 1.

2½ × 2½2½ × 2½ 2½ × 2½2½ × 2½

2½ × 2½2½ × 2½2½ × 2½2½ × 2½

3 × 33 × 32½ × 32½ × 3 2½ × 32½ × 3

2½ × 32½ × 3

2½ × 32½ × 3
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