
Material och mått
Färdigt mått: 78 × 36 cm (30 × 13 ⅞ 
inch).

Bredd på remsan av scraps: 8 cm 
(3 ¼ inch).

Längd på scraps-remsan: 56 cm (22 
inch), 2 stycken sydda scrapsremsor.

Yttre remsor av linne: 9,5 cm (3 ¾ 
inch), 2 stycken remsor.

Mittenremsan av linne: 5,5 cm 
(2 ¼ inch), 1 remsa.

Kortsidorna av linne: 12,5 cm (5 
inch), 2 st remsor.

Använd två remsor av skräptyg ca 
8 cm (3 ¼ inch) och 56 cm (22 inch) 
långa.

Förberedelser
Skär till flera korta remsor av scraps, 
de ska vara längre än 8 cm eftersom 
remsan av skräptyg är 8 cm. Det gör 
inget om de är lite sneda, det ger bara 
lite mer liv i skapelsen.
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Liten duk av scraps
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Alla har vi väl en scrapslåda? Det är dags att 
börja använda dessa scraps nu! Sortera upp 
dem i olika färger, eller blanda som du vill.

Mail: herkules63@hotmail.com  |  Facebook: Frihandskvilta i Vittsjö

Frihandskvilta
i Vittsjö
Kurser i frihandskviltning,  
lappteknik och batikfärgning.
Är ni en större grupp kommer  
jag till er!
Jag kviltar ditt täcke på frihand 
(max bredd 250 cm)
Välkomna!  Jill

info@ingelasquilt.se

Ni hittar mig på både Facebook och 
Instagram under namnet Ingelasquilt

• •
• • •

www.ingelasquilt.se
tel: 0701-722 492

Longarmquiltning i Göteborg
Har även tyger på dubbel bredd och vadd

BERNINA 570 QE

” FANTASTISK SPÄNNING OCH 
PERFEKTA STYGN VARJE GÅNG.”

∙  BERNINA STYGNREGULATOR

∙ BERNINA ÖVERMATNINGSFUNKTION

∙ 21,5 CM TILL HÖGER OM NÅLEN

∙ AUTOMATISK TRÅDAVSKÄRARE

∙ INCHFOT NR 97

”B 570 QE får mig 

att känna mig 
som ett proffs.”

SUZY WILLIAMS, ÄVEN KÄND SOM 
SUZY QUILTS, KVILTNINGSDESIGNER 

Suzy Williams vet hur man kviltar. Det är därför hon väljer B 570:s Quilter’s Edition (QE), som gjorts särskilt för kviltning. Dess schweiziska ingenjörskonst innebär alltid en fantastisk spänning 
och perfekta stygn. Upplev skillnaden med BERNINA 570 QE idag! Hitta en butik nära dig på bernina.com.
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TACK VARE BERNINAS GRIPARSYSTEM
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Boka annons  
till nästa nummer!

Kontakta Annika Bergsten
073-986 15 48 

annons@rikstacket.se
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Gör så här

1 Ta skräptyget och lägg din för
sta remsa scrap längs kortsidan, 

med avigsidan neråt. Ta scrap num
mer 2 och lägg kant i kant, räta mot 
räta med den första scrapsremsan. 
Sy igenom båda scrapsen och skräp
tyget. Se bild.

2 Fortsätt sy på scraps på skräp
tyget tills remsan av skräptyget 

är fylld.

3 Gör ytterligare en likadan rem
sa med scraps.

4 Skär rent scrapsremsorna till 
8 cm.

5 Lägg mittremsan kant i kant 
med scrapsremorna och sy fast. 

Pressa.

6 Sy på de yttre remsorna, en på 
var sida och pressa.

7 Sy på remsorna till kortsidorna. 
Pressa.

8 Lägg toppen på vadd och bak
sida och kvilta.

9 Skär till en kantbandsremsa, 
4 cm (1 ½ inch) bred. Om du 

vill, använd olika remsor som du har 
i scrapslådan. Sy ihop flera remsor 
i  olika tyger till kantbandsremsan 
(jag har gjort så på den blåa duken).
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