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Följ med genom hela beskrivningen så Fixar du 
också att göra ett liknande block. blocket kan bli 
en Fin liten duk eller användas i ett större arbete.

Du behöver:
Mönstrat tyg: Fyra stycken kvadrater 4 ½”.
Remsa 1: 1 st  2½” remsa på tygets bredd.
Remsa 2: 1 st 2 ½” remsa på tygets halva bredd, men bra 
kontrast till den första remsan.
Remsa 3: 1 st 2 ½” remsa på tygets halva bredd.
4 st 2 ½” kvadrater av ett scrapstyg.
4 st 2 ½” kvadrater av ett annat scrapstyg.
2 st 2 ½” kvadrater av 4 st olika tyger
Glöm inte att använda dig av ¼ inch sömsmån.

Gör så här:
1. Börja arbetet med att skära till fyra stycken kvadrater  
4 ½ ". 

2. Skär till remsa ett. Det är den remsa som används 

mest av. Av denna remsa skär man bort fyra stycken 
rektanglar 2 ½ x 4 ½”. Lägg resterande remsa åt sidan. 
Dessa rektanglar syr man på längs en av sidorna på de 
stora kvadraterna som man just skurit ut. Denna sida är 
nu upp. 

3. Remsa två sys ihop med resten av remsa ett. Tänk på 
att ha bra kontraster. Lägg de två remsorna räta mot räta 
och sy. Pressa isär sömsmånerna.

4. Se till att du har sömmen genom ett av strecken på 
linjalen så att dina bitar blir raka och fina. Nu ska du 
nämligen skära till 8 stycken bitar 2 ½  x 4 1/2” från 
denna bit.

5. Ta fyra stycken av bitarna och sy fast längs den stora 
kvadratens nederdel. OBS: Vänd alla bitar så att kvadra-
ten från remsa ett hamnar till höger på alla kvadraterna. 
Titta på bild 1på nästa sida, så ser du hur det bör se ut 
nu.

6. Pressa sömsmånerna utåt från mittkvadraten. De 
andra fyra bitarna läggs åt sidan så länge.

Beskrivning av Majas Scrapblock
Jag leker med en ruta, som jag syr fyra nästan likadana bitar 
av. Genom att rotera delarna kan det slutgiltiga blocket få det 
utseende som du väljer att ge det. Tänk på att ha bra kontrast 
på dina tyger.
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Sy en fyrkantig duk i valfri färgsättning
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7. Från remsa tre skärs fyra stycken rektanglar 2 ½ x  
4 ½”. Ta dem och sy på en kvadrat i vardera ände från de 
två grupperna med fyra stycken scrapskvadrater. Obser-
vera att du ska sy alla likadant. Pressa dess sömsmåner 
in mot rektangeln och sy fast denna remsa mot arbetets 
vänstra sida, tänk på att sätta alla bitar likadant. Pressa 
den nya sömsmånen utåt från den stora kvadraten. Se 
bild 2 ovan.

8. Dela upp de fyra delarna i två högar, med två arbe-
ten i vardera, som ska ”färgsättas” i två olika varianter.

9. Plocka fram två av de fyra delarna som lagts åt sidan 
tidigare. Vänd kvadraten, med tyget som det redan finns 
två bitar av i arbetet, uppåt. Välj ut de kvadrater som ska 
vara överst och sy fast mot den.

10. Ta kvadraterna som ska hamna längst ned på sta-

peln av kvadrater och sy fast dem. Pressa sömsmånerna 
inåt mot mitten av stapeln.

11. Sy sedan denna stapel på höger sida av den stora 
kvadraten. Se bild 3.

12. Pressa sömsmånen utåt. 
13. Ta nu fram de två återstående delarna och gör lika-

dant med de resterande kvadraterna.
14. När alla fyra block är färdiga så pressa dem och 

lägg ut så att önskat mönster bildas. Här finns olika va-
riationsmöjligheter,  jag valde den som gör att jag får fyra 
”hjärtan” på min duk.

15. Pressa noga. Kvilta och kanta efter eget önskemål. 
Kanske ditt arbete blir en kudde eller så sätter du på en 
bård och får en lite större duk.

Lycka till!

Beskrivningen till Maria Grahms scrapduk är lätt och kul att följa. Duken passar i vilken färgsättning som helst, så välj 
dina egna favoritfärger och börja sy. Maria har sytt upp exemplen tillsammans med mönstertestare Britt-Inger Jönsson. 
Mats, Marias man, har sytt den blå duken.
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