
Tygåtgång
Bastyg 1 remsa hel bredd 4,5 inch 
över hela tyget.

Mönstrat tyg minst 1 remsa och 
då skall den vara 2,5 inch bred och 
44 inch lång.

Sömsmån ¼ inch

Gör så här

1 Skär följande kvadrater och rek-
tanglar (bild 1):

4 bastygskvadrater 4,5 × 4,5 inch.
8 kvadrater 2,5 × 2,5 inch.

Mönstrat tyg: 4 rektanglar 
2,5 × 4,5 inch och 4 rektanglar 
2,5 × 6,5 inch.

2 Börja med att rita ett streck 
från hörn till hörn på dina 

bastygskvadrater 2,5 × 2,5 inch (bild 
2).

3 Lägg dem räta mot räta på dina 
rektanglar. Var uppmärksam med 

spetsarna så att de är åt rätt håll. Sy i 
den ritade linjen (bild 3).

4 Renskär men glöm inte ha med 
sömsmån. Pressa (bild 4).

5 Lägg ut dina sydda rektanglar 
med avsydda hörn och den stora 

kvadraten enligt bild 5.

6 Börja nu sy på de små rek tang-
larna på den stora bas tygs -

kvadraten. Pressa (bild 6).
Fortsätt med de stora och pressa 

(bild 7).

7 Nu är en fjärdedel av blocket 
klart. Fortsätt med resten (bild 8).

8 Sy samman dina fyra delar en-
ligt bild 9.

Ditt block är nu klart!

9 Vill du ha din kudde som min 
så har jag satt på en smal remsa, 

11/4 inch, runt om blocket.
Sista ytterkanten har bredden 3,5 

inch. Här avgör du hur stor kudde du 
vill ha.

10 Montera och kvilta. Till 
bakstycket har jag två bitar 

på 12 × 21 inch. Viker in och syr 
på en dragkedja med kläpp. Sedan 
vändsyr jag kudden. 
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Sy en kudde med det här enkla stjärnblocket, eller 
varför inte en duk, en löpare eller ett täcke?

1

2

4

6

8 9

7

5

3

8 RIKSTÄCKET NR 126 · MÖNSTRBILAGA




