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SYMÖNSTER AV KARIN PERSSON

                  Liten duk med blomsterkrans
Skynda att sy en somrig duk för 
kommande fikastunder i solstinn
värme. Välj blåsippeblått eller el-
digt gulorange för de dekorativa 
fantasiblommorna och avsluta 
med att kvilta hela duken
tätt på maskin. 

Färdig storlek: 17 ½ inces (ca 44 cm)
Måtten är angivna i inches (”) och alla sömsmåner är ¼”
Tygåtgång (måtten avser hela tygets bredd)
Bakgrundstyg (vitt): 50 cm
Blommor: 13 cm i vardera två tyger, ton i ton
Mitten på blommorna: 3 cm eller småbitar
Kvadrater och bård (grönt): 6 cm. Skär ut kvadraterna 
innan du delar tyget till bårderna
Skär ut delarna: 
till blommorna
18 kvadrater av vardera två färger ton i ton  2 3/8 x 2 3/8”
36 kvadrater av tyg till blommans mitt  1 x 1”
36 kvadrater av bakgrundstyget   1 ¼ x 1 ¼” 
för sammanfogningen av blommorna
12 rektanglar av bakgrundstyget   2 x 3 ½” 
4 kvadrater till hörnen av det gröna tyget   2 x 2” 
till bårderna
Bård 1: 2 remsor av bakgrundstyget  1 ½ x 12 ½” 
2 remsor av bakgrundstyget   1 ½ x 14 ½”
Bård 2 2 remsor av det gröna tyget  1 x 14 ¼” 
2 remsor av det gröna tyget  1 x 15 ½”
Bård 3 2 remsor av bakgrundstyget  1 ½ x 15 ½”
2 remsor av bakgrundstyget   1 ½ x 17 ½”
till avslutningskant (binding)
2 remsor     2 ¼” över tygets bredd
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GÖR SÅ HÄR:
Börja med att rita en diagonal linje på kva-
draterna i blommans ena färg. Lägg sam-
man, räta mot räta, med kvadraterna i den 
andra blombladsfärgen. Sy ¼” från linjen 
på båda sidor. 
 Skär eller klipp i linjen, vik ut till en kva-
drat och pressa. Här är det bäst att pressa 
isär sömmarna.
• Lägg ut 4 blomkvadrater till varje blomma 
enligt bild 1. Tänk på att placera färgerna 
i samma ordning på alla blommorna. 
 Rita en diagonal linje på varje kvadrat 
till blommans mitt. Lägg de små kvadrater-
na i de inre hörnen av blomdelarna enligt 
bilden. Sy i de ritade linjerna. Vik ut hör-
net, pressa och klipp sedan av överflödiga 
tyglager.
• Rita linje och sy på samma sätt av de 
yttre hörnen med kvadraterna i bakgrund-
styget.
• Gör alla 9 blommorna. Blomblocken ska 
nu vara 3 ½” i kvadrat. Kontrollmät och 
renskär om det behövs. Det är lätt att få 
några millimeters avvikelse med många 
sömmar i så små block.
• Sy den rektangulära biten i bottentyg 
på ena sidan av 8 av blomblocken (det ni-
onde utgör mittblomman). Sy samman den 
gröna kvadraten med ena kortsidan av de 
återstående 4 rektanglarna.
• Lägg ut bitarna enligt bild 2. Sy sam-
man delarna, först i vågräta rader sedan 
raderna med varandra.
• Sy på bårder i ordning bård 1, 2, 3. Sy 
först de kortare remsorna på motstående 
sidor, vik ut och pressa. Sy sedan de läng-
re remsorna på återstående sidor. Sy de 
tre bårderna i samma ordning.
• Pressa ditt arbete och se till att det är 
kvadratiskt. Lägg samman med dukvadd 
och baksida och kvilta som du önskar, 
mycket eller lite. 

Bild 2.

Om kviltning
Jag har kviltat nerver i blommorna, runt 
blommorna och de gröna delarna samt 
fyllt ganska tätt i bakgrundspartierna. Ge-
nerellt gäller att din kvilt blir mjukare och 
mera följsam om du kviltar lite och styvare 
om du kviltar mycket. Men kvilta ungefär 
lika tätt över hela kvilten annars riskerar du 
att få en kvilt som bubblar i partier där du 
inte kviltat. Se bild till höger.
• Sy samman de två remsorna till avslut-
ningskant så att du får en lång remsa. Vik 
den dubbel med rätsidan ut och pressa. Sy 
fast din avslutningskant runt duken. Vik om 
kanten och sy fast för hand.


