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Mått
Storlek 30 ! 90 cm.
Jag har tagit till lite i tygmängden  
så det "nns utrymme för att skära fel.

Tygåtgång
Mörkare tyg: 40 cm hel bredd.
Ljusare tyg: 40 cm hel bredd.
15–20 cm hel bredd tyg till binding.
Tyg till baksida.

Tänk på
Använd din inch-pressarfot på 
 symaskinen.

Gör så här

1 Skär till 3 remsor av det mörka 
och ljusa tyget, 2 inch breda och 

tygets hela bredd.
Sy ihop en mörk remsa med en ljus 

remsa, pressa mot det mörka  tyget. 
Skär av 2 inch-bitar enligt bild#1. Du 
behöver totalt 48 stycken. 

2 Skär till 12 stycken 3,5 
inch ! 3,5 inch fyrkanter av 

både det ljusa och mörka tyget, alltså 
total 24 stycken. 

3 Sy ihop till fyr-ruta enligt bild 2. 
Det blir 24 ihopsydda fyr-rutor.

4 Sy ihop dina block enligt bild 3. 
Du behöver 6 ljusa block med 

mörkare ”kedja” och motsvarande 6 
mörka block med ljus ”kedja”.

5 Sy ihop enligt bild 4. 

6 Lägg ihop med vadd och bak-
sides tyg, kvilta. Sen är det bara 

att sy på avslutningskant.

Enkel elegans
Med ett mörkt och ett ljust tyg 
syr du enkelt en elegant löpare.

TEXT, MÖNSTER OCH FOTO: ANITA FINELL
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Mått
Den större kassen mäter 35 ! 40 cm.

Om inget annat anges är söms-
månen $ 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 vlieso"x 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 vlieso"xet. 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 e%er dina ritade 
linjer.

Det är lättast att sedan placera 
delarna korrekt om du använder 
ett genomskinligt te&onbakpapper. 
Lägg först din rättvända mall under 
te&onet, då kan du se hur applika-
tionsbitarna skall placeras. När du är 
nöjd med applikationen pressar du 
fast dem på te&onet och däre%er kan 
du ly%a 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 

Kasse med 
återbrukad träskfågel
TEXT, MÖNSTER OCH BILDER: BRITT-INGER JÖNSSON

För drygt tio år sedan var jag på retreat i träskmarkerna i Louisiana. 
Jag visade då en väska med en applicerad fågel, ett motiv som jag 
designat just för retreaten i Ponchatula, precis utanför New Orleans. 
Nu har jag återanvänt motivet och sytt fast det på en enkel linnekasse.
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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 e%er 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.

1
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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 över&ödigt 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 
över&ödigt 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 &era 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 ' inch ned från rek-
tangelns vänstra sida snett dia-

gonalt till ' 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 "nger-
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 e%er 
eget önskemål. 
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Material
Du behöver scraps i varierande stor-
lek, remsor 2,5 inch breda fungerar 
också bra och de behöver inte vara så 
långa.

Vadd: Två stycken, ca 11 ! 11 
inch, av 80/20. Termolam eller vad 
du har hemma, vill du ha förvaring-
en stabilare kan du klistra dukvadd 
på baksidan när du sytt klart sidorna 
till förvaringen.

Tyg till foder ca 11 ! 11 inch !  2
Blixtlås på metervara 10–11 inch 

plus kläpp.
2 bitar tyg 1,5 inch ! 2 inch som 

ska sys fast i början och slutet av 
blixtlåset.

Tyg till handtag 2,5 inch ! 12 
inch.

Gör så här

1 Lägg din första bit tyg med 
rätsidan upp, ungefär i mitten 

på vadden och kvilta fast den med 
raksöm med ca $ inch mellanrum. 
Lägg på nästa tyg utmed ena sidan, 
räta mot räta, sy en $ inch söm. Vik 

upp mot rätsidan och "ngerpressa. 
Kvilta sedan som på första tygbiten 
(bild 1).

2 Fortsätt sedan på samma sätt 
tills du täckt vadden med tyg-

bitar (bild 2).

3 Gör på samma sätt med nästa 
vaddbit. Renskär sedan bitarna 

så de blir lika stora, cirka 11 ! 11 
inch (bild 3).

4 Trä på kläppen på blixtlåset. 
Blixtlåset ska vara ( inch kor-

tare på varje sida än kanten där du 
ska sy fast blixtlåset.

Skär till tyg till blixtlåsändarna, 
1,5 inch ! 2 inch gör två stycken. Vik 
först på mitten med avigsidan inåt, 
vik sedan en gång till in mot mitten, 
pressa (bild 4).

5 Sy sedan dessa på blixtlåset i 
varje ända. Klipp bort det som 

går utanför blixtlåset (bild 5).

6 Sy sedan fast blixtlåset utmed 
ena sidan genom att lägga blixt-

låset med ”avigsidan” nedåt, lägg över 
fodret med rätsidan nedåt och sy en 
söm.

Pressa sedan utsidan och fodret 
ner från blixtlåset och sy en söm 
strax under blixtlåset (bild 6 och 7).

7 Sy på blixtlåset på samma sätt 
på andra sidan (bild 8). 

Glöm inte att lägga på foderbiten 
också med rätsidan ned.

8 Sy nu handtaget. Vik aviga mot 
aviga, vik sedan ner kanterna 

mot mitten och pressa. Sy en söm 
på rätsidan utmed de bägge lång-
sidorna.

Klipp bort 1 $ inch i varje hörn 
vid botten på förvaringen (bild 9).

9 Nu ska du sy ihop förvaringen. 
Men innan du börjar sy, lägg in 

handtaget dubbel vikt strax nedan-
för blixtlåset på toppen vid ena sid-
sömmen (bild 9). 

Förvaring sydd på vadd
TEXT, MÖNSTER OCH FOTO: CATARINA CHRISTIANSSON

Förvaringar kan man aldrig få för många av. 
Dyk ner i restlådan och kvilta direkt på vadden!
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10 Vik ut förvaringen så att 
fodret kommer med rät-

sidan mot varandra och den kvilta-
de biten likaså. Det vill säga: sy ihop 
sidsömmen i fodret först, sedan syr 
du över blixtlåset och sist själva ut-
sidan med vadd. Tänk på att det 
blir lite tjockt vid blixlåset, så sy 
sakta. Gör likadant med andra sid-
sömmen.

11 Sy ihop botten och sy sedan 
ihop bottenhörnen. Men 

bara på på utsidesbiten med vadd.
Vik ut bottenhörnen så söm-

marna möts, nåla ihop ett hörn i ta-
get, känn att sömmarna ligger rakt 
ovanför varandra, sätt i en nål där så 
inte bitarna glider isär när hörnen sys 
(bild 10).

12 Gör på samma sätt med fod-
ret, men lämna en öppning 

i botten på ca 3,5 inch så du kan trä 
igenom förvaringen, Öppningen 
syr du sedan igen för hand eller på 
 maskin. 

Till vänster: Catarinas egen förvaring.  
Till höger: Två förvaringar som Anita Finell 
sytt efter Catarinas mönster.
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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 $ 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 )ärdedel 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. 

Bambis stjärnor
TEXT, MÖNSTER OCH FOTO: EVA BAMBI JOHANSSON  

Sy en kudde med det här enkla stjärnblocket, eller 
varför inte en duk, en löpare eller ett täcke?
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