
Stjärnblock 
Material och mått
Bakgrundstyg: 8 kvadrater i storlek 
3 inch.

Scrapstyger: 1 kvadrat 3 inch och 
8 olika scrapsbitar stora nog att bli 
stjärnuddar. 

Gör så här

1 Börja med 
att sy stjärn-

uddarna. Lägg 
en scrapsbit räta  
mot räta på sned-
den mot en kvad-
rat av bakgrundstyget och sy en söm. 

2 Vik över och pressa och klipp 
bort överflödigt tyg på baksidan 

av bakgrundstyget.

3 Lägg en an-
nan scraps-

bit på andra hål-
let, sy en söm. 

 

4 Vik över 
och pressa 

och klipp bort 
överflödigt tyg 
av bakgrunds-
tyget. 

5 Skär sedan 
till blocket 

så det mäter  
3 inch × 3 inch. 

6 Sy alla åtta stjärnspetsarna på 
samma sätt. Sy sedan ihop de 

olika delarna till 
stjärnblocket, så 
du får ett block 
enligt bilden. 

Blocket  mäter  
7,5 inch × 7,5 
inch. 

Scrapsstjärnor och kvadrater 
TEXT OCH MÖNSTER: MARIA GRAHM 
FOTO: MARIA GRAHM OCH BRITT-INGER JÖNSSON

Med de här stjärnorna och kvadraterna kan 
du göra en superfin topp av gamla scraps.
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Kvadratblock 
Material och mått
Scraps i önskade färger sys samman 
till en ”kaka”, som skärs ned till 4,5 
inch × 4,5 inch.

Ram: 2 stycken rektanglar i stor-
lek: 8 inch × 3,5 inch. 

Gör så här
”Kakan” består 
av flera scraps av 
olika storlekar. 
Här kan du se hur 
den ser ut innan 
den är nedskuren till korrekt storlek.

1 De två rektanglarna i ramen till 
kvadraterna läggs på varandra 

med rätsidorna uppåt.

2 Skär sedan ½ inch ned från rek-
tangelns vänstra sida snett dia-

gonalt till ½ inch upp på rektangelns 
högra sida. Nu har man fyra stycken 
likadana delar. 

Obs! Om man vill att ramen ska 
”snurra” åt andra hållet så skär man 
i diagonalen tvärt emot vad som görs 
här. 

3 Börja med att sy fast en av ram-
bitarna längs en sida av kvadra-

ten enligt bilden ovan.
Det är längs den raka kanten man 

ska sy. Sy tills cirka 2 inch återstår av 
kvadraten. Ta av tråden och finger-
pressa. Sy nästa ramremsa utmed den 
sida som består av kvadrat plus ram-
remsa. Obs! Den smala delen kom-
mer att sticka ut en liten bit utanför 
blocket. 

4 När man sytt 
ramen varvet 

runt så återstår 
bara att att sluta 
den första ram-
biten mot den 
sista och pressa blocket.

5 Lägg på en 
k va d rat-

linjal och skär 
rent alla block-
en till samma 
storlek. 

Jag valde 7,5 inch på blocken i 
den beige/bruna kvilten och 7 inch 
i den grå och mångfärgade kvilten. 
Genom att välja en mindre storlek 
så kan man ”tilta” stjärnblocken mer, 
men man får akta sina stjärnuddar så 
att man inte råkar skära av dom. 

6 Bestäm hur du vill ha din layout 
och hur många block du vill ha i 

din kvilt. Sy din topp och kvilta efter 
eget önskemål. 
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