Syvejledning:
Der sys med 7,5 mm sømrum
 Skær en strimmel på 5,5 x 110 cm af hver af stofferne i lys,
mellem og mørk farve.
 Læg strimlerne som vist på tegning 1.
 Sy strimlerne sammen med 7,5 mm sømrum, se tegning 2.
Pres sømrummene fra hinanden.
 Mål bredden af de sammensyede blokke og skær otte kvadrater
af hvert strimmelsæt, se tegning 3 og 4.
Hvis sømrummene overholdes, skal blokkene skæres
13,5 x 13,5 cm.
 Læg blokkene som vist på tegning 5 og sy dem sammen til et
patchworkstykke.

DÆKKESERVIET I STRIMMELTEKNIK
Mål: 37 x 49 cm
Materialer til 2 dækkeservietter:
15 x 110 cm af 3 forskellige stoffer i lys, mellem og mørk,
15 x 110 cm - stof til smal kant
25 x 110 cm - stof til bred kant
20 x 110 cm – stof til lukkekanter
40 x 110 cm - stof til bagsider
100 x 90 cm - pladevat til mellemfoer
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Skær to strimler på 2,5 x 110 cm af stoffet til smal kant.
Sy kanter omkring patchworkstykket som vist på tegning 6.
Skær to strimler på 7 x 110 cm af stoffet til bred kant.
Sy de brede kanter omkring patchworkstykket som vist på
tegning 6.

 Skær et stykke på 40 x 55 cm af stoffet til bagside.
 Læg patchworkstykke og bagsidestykke - vrang mod vrang – med
mellemfoer i mellem.
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 Quilt dækkeservietten – evt. med diagonale linier på tværs af
blokkene og gerne helt ud over de brede kanter.
 Skær dækkeservietten til – 6 cm fra den smalle kant.
 Skær 2 lukkekanter på 6 cm i fuld bredde - sy dem sammen til
en lang strimmel.
 Skær strimlen på tværs i den ene ende og buk sømrum ind –
forsøg dig frem så vinklen bliver rigtig 😊
 Fold den på langs og sy den på fra forsiden, mens der undervejs
foldes skrå hjørner.
 Til slut klippes strimlen til i længden, så enden kan puttes ind i
begyndelsen af lukkekanten
 Fold lukkekanten om på bagsiden og sy den på i hånden med
usynlige små sting.

Sy én dækkeserviet mere på samme måde

