
Ibland kan man hitta riktiga guldkorn 
i flödet på internet. Här är några tips 
från Jemima med bloggen Tied With 
a Ribbon. Tipsen kan både nybörjare 
och mer vana kviltare ha nytta av.

#1
Kontrollera din sömsmån. Korrekt 
mått är väldigt viktigt när man syr 

lappteknik. Dubbelkolla att din 
sömsmån verkligen mäter ¼ inch. Det 
är faktiskt så att olika maskiner syr 
¼ inch med lite olika mått. Sy därför 
inte samma projekt på olika maskiner. 
Investera i en ¼ inch pressarfot till just 
din maskin, om du inte redan har en.

#2
Sätt ihop delarna med knappnålar 
innan du syr ihop dem. Det hjälper 
alltid till att få delarna att passa ihop 
perfekt. Du behöver inte så många 
nålar, sätt bara nålar på de kritiska 
ställena.

#3
Byt ut symaskinsnålen ofta. Förslags-
vis kan man byta var 8–10 timme, el-
ler för varje ny kvilttopp. Det hjälper 
till att få fina stygn, dvs stygn som 
inte drar ihop sig.

#4
Pressa sömmarna innan du viker ut 
dem och pressar åt det håll du valt, 
om du inte pressar isär dem.

#5
Om du är nybörjare börjar du med 
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Tio små tips som kan göra 
stor skillnad på resultatet 
för dina kviltprojekt.

Så blir du en bättre kviltare
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små projekt, som kuddar, löpare och 
minikviltar för att öva dig och bli 
säkrare på din hobby. 

#6
Läs instruktionerna fullt ut innan 
du börjar. Det hjälper dig att förstå 
de olika delarna, vilka tyger, hjälp
medel och sybehör du behöver för att 
kunna sy ditt projekt.

#7
Organisera ditt arbetsbord innan du 
börjar. Ta fram nödvändiga arbets
redskap, som linjaler och rullkni

var, spola flera rullar undertråd, och 
stryk dina tyger. Då har du allt klart 
för att äntligen starta ditt projekt.

#8
När du till exempel syr HST halv
triangel rutor och flygande gäss, sy 
dem lite större än den slutliga storle
ken, då kan du alltid skära till dem 
till korrekt storlek. 

#9
Gå gärna en kurs i en lokal kviltaf
fär, eller om du inte har den möjlig
heten gå en kurs på internet. Att få 

hjälp och råd är ett 
bra sätt att lära sig mer och  
dessutom inspireras av andra.

#10
Välj tyg, tillbehör och redskap av 
god kvalitet. Du kommer att tycka 
att det är så mycket roligare att sy om 
du arbetar med bra material och red
skap med kvalitet.

Njut av din hobby och jämför dig 
inte med andra kviltare utan bara 
med dig själv. Då ser du dina fram
gångar!
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