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Sy ett block och få chansen att  
vinna block till ett helt täcke.

Sommarutmaningen

Genom att sy och skicka in ett block 
deltar du i utlottningen på årsmötet 
den 3 oktober 2020.

Du får skicka in båda blocken 
och så många block av varje som du 
vill. Varje block är en lott. Du kan 
vinna både applikationsblock och 
tråd rulle block, men bara en gång per 
blocktyp.

Använd enbart lapptäckstyger i 
bomull och av god kvalitet. Fäst en 
lapp med ditt namn, telefonnum-
mer och adress på baksidan av varje 
inskickat block. Tävlingen är endast 
öppen för medlemmar i Rikstäcket.

Årets block har gjorts av lokal-
grupperna Knallekviltarna och 
Bandy kviltarna. Senast 21 augusti 
ska blocken vara respektive lokal-
grupp tillhanda (se adresser nedan).

Block 1: Blomsterkorg

1 Skär till bakgrundstyget i vitt 
eller nästan-vitt: 18 × 18 cm.

2 Rita av mallarna till korg och 
blommor på vliesofix och stryk 

delarna på baksidan av de tyger du 

valt. (Klipp gärna ut mitten av vlieso-
fixdelarna innan du stryker fast dem 
så att ditt block inte blir för tjockt).

 Klipp ut och pressa fast delarna på 
bakgrundstyget, först blomdelen och 
sen korgdelen så att blomdelen ligger 
bakom korgöppningen. Placera så att 
korgen kommer mitt på blocket.

3 Sy runt applikationerna med 
langettstygn, antingen på ma-

skin eller för hand.

Applikationsblocken skickar du till:
Kajsa Johansson
Håkanhult 4
512 64 Holsljunga

Block 2: Trådrulle
Sömsmån 6,5 mm (1/4 inch)

1 Skär till följande delar:
I ljusgrått tyg (bakgrund):

• A) 2 st 7 cm × 25,5 cm
• B) 2 st 5 cm × 19 cm
• C) 4 st 3 cm × 6 cm

I vitt (ändarna av trådrullen):
• D) 2 st 3 cm × 10 cm

I olika nyanser av samma färg 
(trådspolen):

• 10–12 st ca 10 cm × från 
2 till 5 cm (ska sen skäras 
till och sys lite snett)

2 Börja med att sy själva tråd-
spolen. Du kan antingen sy 

den på fri hand eller rita av mallen 
på vanligt papper och sy som paper-

piecing (mallen hittar du på Riks-
täckets hemsida).

3 Om du syr på fri hand syr du 
ihop remsorna (längs lång-

sidorna) och skär varje bit lite snett 
efterhand som du syr. Sy tills du fått 
en stapel som är drygt 25,5 cm. 

Var noga med att kanten på block-
delen hålls något så när rak, även om 
de enskilda remsorna är sneda, så att 
du när du sytt klart kan renskära de-
len till 8 cm × 25,5 cm. 

Det spelar ingen roll om remsor-
na blir mycket eller lite sneda, slutre-
sultatet blir lika fint. Med remsorna 
mycket på snedden är det svårare att 
hålla kanten rak.

4 Sy de båda delarna A på vardera si-
dan av den renskurna tråd spolen.

5 Sy de båda delarna C i vardera 
ändarna av de båda delarna D så 

att du får två remsor som är 3 cm × 19 
cm. Sy fast dem över och under delen 
med trådspolen.

6 Sy de båda delarna B i över- och 
underkant av blocket.

Det färdiga måttet på blocket 
är 19 cm × 37 cm. Kontrollmät och 
renskär eventuellt.

Trådrulleblocken skickar du till:
Annica Ågren, 
Gärdesvägen 14, 
462 54 Vänersborg
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