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Materialåtgång 
En Candypack eller 41 stycken kvadrater 2,5 x 2,5 inch

Två st 2,5 x 6,5 inch tyg till botten på påsen
Två st 2,5 x 10 inch till dragskokanaler
Bottentyg  och volymvlieseline för broderiet 7,5 x 7,5 

inch 
DMC garn eller broderitråd 12 Wt från Sulky eller 

Güterman
Volymvlieselin till mellanlägg i påsen
120 cm band till påsen
30 cm fodertyg , som du skär enligt nedan:
Två bitar 10,5 x 10,5 inch  och två 2,5 x 6,5 inch

Använd ¼ inch sömsmån överallt när du syr.

gör så här

Rita av ängeln på ditt bottentyg för broderiet. Upprepa 
stjärnorna runt om ängeln. 

Pressa på volymvliselinet på baksidan av tyget. Brodera 
antingen med stjälkstygn eller efterstygn. Pressa och skär 
änglablocket till  måttet 6,5 x 6,5 inch.

Lägg ut 16 stycken kvadrater runt ängeln för fram-
stycket enligt bilden och sy ihop dem med broderiet  rad 
efter rad.  Lägg sedan ut 25 st kvadrater  för bakstycket 
och sy ihop dem rad efter rad.

Sy ihop bottenbitarna och sy fast dem mellan fram- 
och bakstycket på påsen.

Pressa. Pressa bitarna för dragskokanalen  mot mitten 
längs långsidorna aviga mot aviga. Vik  långsidorna mot 
vecket och vik in kortsidorna cirka ½ inch. Pressa på nytt 
och sy sedan fast dem på påsen.

Pressa.  
Lägg till mellanlägget, vadd eller volymvliseline. Kvilta.
Sy först ihop långsidorna på påsen och därefter kort-

sidorna. Sömmen på botten gör att du lättare kan få 
kortsidorna att passa ihop. Använd knappnålar.

Sy ihop fram- och bakstycket på foderdelarna med 
mellanbitarna . Sy sedan ihop foderpåsen, men lämna en 
öppning på cirka 10 cm i ena 
långsidan.

Stoppa ytterpåsen i foder-
påsen räta mot mot räta med 
avigsidan av foderpåsen utåt.

Sy runt om öppningen. Vänd 
påsen genom öppningen i 
fodret.

Pressa. Sy en stickning runt 
om. 

Dela ditt band i två delar och 
drag igenom dragsko- 
kanalen. 

Lycka till!

En liten julängel till någon du tycker 
om, kanske?
Så här några dagar före jul hinner 
du kanske brodera den söta jul-
ängeln och sy in änglablocket i en 
lättsydd påse. Alla älskar vi förva-
ringar och i påsen kan du lägga en 
liten extra present.

Beskrivning och design: Britt-inger Jönsson

Sy änglapåsen till jul

Beskrivning: Britt-Ingers broderade påse
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Rita av Britt-Ingers söta 
bokmärkesängel på ett ljust 
tyg, gärna med en vattenlös-
lig penna för tyg. Placera ut 
stjärnor runt din ängel, och 
pressa på volymvliselin på 
baksidan av tyget. Brodera 
antingen med stjälkstygn eller 
efterstygn. Pressa och skär 
sedan ned ditt änglablock till 
6,5 x 6,5 inch.

Kvalitets och miljöcertifierade       
5 års full garanti, fri kurs hos oss! 

Professionell kviltning sedan 2003 

upp till 3,5 m bredd,                        
se mer info och priser på hemsidan. 

25 ÅR 

Sybutiken Pastellen Gamla Gefle          026-518505 

Glasmästargränd 5                                  www.pastellen.se 

802 50 Gävle                                             info@pastellen.se 

Stort utbud av tyger 

Kurser i lappteknik 

Sycafé på tisdagar 

Läs mer på vår 
hemsida!        

Där kan du även 
ladda ner dag för 

dag program. 

Quilts, Blommor & Amsterdam                                       
Patchwork & Quiltdagen i Holland 2020 

Den 16-18 april 2020, för 17:e gången i 
rad, kommer Patchwork & Quiltdagen att 
arrangeras i Rijswijk, strax utanför Haag. 
Quiltframställning har en lång historia i 
Holland. Den äldsta hänvisningen till ett 
holländskt täcke går tillbaka till 1200-talet. 
Men traditionen tog fart på allvar först 
under 1600-talet, då ett Holländskt-
Indiskt företag började handla chintz från 
Indien i utbyte mot kryddor från Fjärran 
Östern. Holländska kvinnor och deras 
skapelser har spelat  en viktig roll i ut-
veckling av quilting världen över.  
Patchwork & Quiltdagen är den största 
och mest unika quiltutställningen i Hol-
land. Med visningar av vackra täcken som 

illustrerar den enorma mångfalden av 
stilar och tekniker som används idag, samt 
utställningar av tyger, mönster, material 
och verktyg, är detta ett måste-besök för 
quilt- och textilhantverkare av alla slag. 
Passa på att fylla på med förnödenheter 
för att ta hem och använda i ditt nästa 
projekt. Efter två hela dagar på mässan 
kan det vara trevligt att besöka Hollands 
andra skönhetsupplevelser. Deras enorma 
tulpanfält och blomsterprakten Keuken-
hof, med växter och blommor du aldrig 
tidigare sett. På resan rymmer flera intres-
santa upplevelser bl.a. Zuiderzeevallen, 
osttillverkare, träskomakare samt Amster-
dams kanaler. 

Avresa: 15 april,  7 dagar    
Pris:  9 500 kr                        
Tillval enkelrum/hytt:  2 210 kr   
 
Avresa från: Uppsala, Enköping, 
Västerås, Örebro m.fl. 
 
Entré till mässan köper du lättast 
via www.patchworkenquilt.nl Det 
går också att köpa direkt på plats. 


