
Mått
Den större kassen mäter 35 × 40 cm.

Om inget annat anges är söms-
månen ¼ inch.

Tygåtgång
Till den lite större, den blå linnekas-
sen behöver du:

0,5 meter av linnetyget. 
0,5 meter till foder.
0,5 meter av stödtyg, till exempel 

ett gammalt lakan.
0,5 meter volymvliesline med 

klistersida.
Rester till de mönstrade rem-

sorna och till applikationen.
En bit vliesofix till applikationen.

Av linnetyget skär du till kassen 2 
bitar på 10,5 inch × 16,5 inch och 4 
remsor på 2 inch × 16,5 inch.

Av mönstrat bomullstyg skär du 
till kassen 4 remsor på 1,25 inch × 16,5 
inch och 4 remsor 2 inch × 16,5 inch. 

Till handtagen skär du 2 remsor 
på 4 inch × 30 inch

Gör så här

1 Börja med att sy utsidan av kas-
sen. Du syr först fast de smala 

remsorna av de mönstrade bomulls-
tyget, linneremsorna och sedan de 
breda remsorna av bomullstyget på 
vardera sidan om de två stora bitarna 
av linnetyg. Pressa. 

2 Sy sedan ihop kortsidorna på 
linnebitarna, så du får en stor 

rektangel. 

3 Du hittar både den rättvända 
och spegelvända mallen till app-

likationen på hemsidan. Den spegel-
vända ser du också här på sidan.

Rita av delarna till applikationen 
på papperssidan av vliesofixet. Du 
har både en rättvänd och en spegel-
vänd mall. Här använder du först 
den spegelvända mallen, när du ritar 
av. Tänk på hur de olika delarna lig-
ger i förhållande till varandra, det 
vill säga under och över varandra när 
du ritar dem.

4 Klipp först ut delarna grovt 
och placera dem på avigsidan av 

dina valda tygbitar för applikationen.  

Pressa fast dem på avigsidan och 
klipp sedan ut dem efter dina ritade 
linjer.

Det är lättast att sedan placera 
delarna korrekt om du använder 
ett genomskinligt teflonbakpapper. 
Lägg först din rättvända mall under 
teflonet, då kan du se hur applika-
tionsbitarna skall placeras. När du är 
nöjd med applikationen pressar du 
fast dem på teflonet och därefter kan 
du lyfta av hela applikationen och 
placera den på ditt tyg. Markera mit-
ten och placera ut fågeln. Kammen 
på min fågel sitter cirka 2 inch från 
ovankanten på kassen.

5 Pressa fast fågeln. Om du skall 
sy fast din applikation för hand 

gör du det nu. Om du vill sy fast din 
applikation på maskin, pressar du 
fast volymvlieselinet och underst läg-
ger du stödtyget. Det är lättare att 
kvilta om du har ett bomullstyg un-
der, därför det så kallade stödtyget.

6 Sy fast applikationen antingen 
med mönsterstygn, typ langett, 

eller på frihand med stoppfoten. Jag 
har sytt med stoppfoten och kviltat 
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i blommor och fågel och gjort en 
skuggkviltning runt fågeln. Bak-
sidan av kassen har jag kviltat med 
vanlig raksöm. 

7 Skär rent efter kviltningen. Mät 
utsidan av kassen, från ovan-

sidan till mittsömmen. Lägg till 
sömsmån för bottensömmen och skär 
till de två foderbitarna. Mina foder-
bitar var 16 inch × 17,5 inch. Måtten 
kan variera beroende på kviltningen.

8 Sy ihop utsidan av kassen räta 
mot räta längs långsidorna. 

Pressa. Vänd kassen. 

9 Sy ihop fodrets kortsidor räta 
mot räta , men lämna cirka 4–5 

inch på mitten för att sedan kunna 
vända kassen. Sy ihop lång sidorna. 
Pressa.

10 Stoppa utsidan av kassen i 
foderkassen, räta mot räta, 

det vill säga foderkassens avigsida är 
mot dig. Sy ihop delarna längs ovan-
sidan. Vänd allt genom hålet i fodret. 
Sy ihop vändhålet antingen för hand 
eller på maskin. Pressa ovankanten.

11 För att göra handtagen pres-
sar du först bitarna mot mit-

ten av avigsidorna. Dina bitar är då  
2 inch breda. Sedan pressar du en 
gång till, så dina handtag blir 1 inch 
breda.

12 Vik in kortsidorna och sy 
sedan maskinsömmar längs 

långsidorna. Sy fast handtagen ca 2 
inch från ovankanten.

13 Du formar kassen genom att 
sy stickningar längs inner-

kanten av de yttersta remsorna. Se 
bild 1 och 2.

Den gröna kassen har bara en rad 
av mönstrade remsor längs sidorna.
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