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FLERFÄRGAD QUILT
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MATERIAL
® Opal™ symaskin

Patchwork-pressarfot 6 mm (extra tillbehör, 
artikelnummer 412785545)

Övermatare med utbytbara pressarfötter och raksömsfot 
(extra tillbehör, artikelnummer 920219096)

Utbytbar öppen pressarfot (extra tillbehör, artikel-
nummer 413237845)

Fjädrande öppen pressarfot för frihandsquiltning 
(extra tillbehör, artikelnummer 413037646)

Kantstickningsfot vänster (extra tillbehör, artikel-
nummer 412784245)

Inspira® quiltnål nr 75 för ihopsömnad och nr 90 för 
quiltning (extra tillbehör, artikelnummer 620072696)

Markeringspenna/krita

Rullkniv och skärmatta

15 x 60 cm linjal

2,5 x 30 cm linjal

Vit sytråd

TYGMÄNGD
1. Vitt bomullstyg ton i ton till block och baksida  

2,8 m x 115 cm (3 yds x 45")

2. 6 st 15 x 43 cm (6" x 17") remsor tryckt bomullstyg i 
olika blå nyanser – 2 ljusblå, 2 mellanblå och 2 mörkblå

3. 6 st 15 x 43 cm (6" x 17" remsor tryckt bomullstyg i olika 
röda nyanser – 2 ljusröda, 2 mellanröda och 2 mörkröda

4. 6 st 15 x 43 cm (6" x 17") remsor tryckt bomullstyg i olika 
gula nyanser – 2 ljusgula, 2 mellangula och 2 mörkgula

5. 90 x 115 cm (36" x 45") mörkblått tyg till bandkantning

6. 81 x 218 cm (32" x 86") vit quiltvadd

TILLKLIPPNING
Ta bort stadkanterna på tyget innan du klipper till tygstyckena

Av 2,8 m (3 yds) vitt tyg
4 remsor på 14 × ca 115 cm (5½" x ca 45") längs hela 
tygets bredd.

2 remsor på 14 × 218 cm (5½" x 86") längs hela tygets 
längd. 

Av de 14 cm breda remsorna: klipp totalt 54 st 14 cm 
(5 ½") breda kvadrater.

1 tygstycke på 81 × 218 cm (32" x 86") längs hela tygets 
längd (baksida).

Av varje 15 x 43 cm-remsa (6" x 17") 

14 cm kvadrater så att det totala antalet blir 18 blå, 
18 röda och 18 gula rutor.

Av det mörkblå bandkantningstyget 90 cm x 1,15 m (36" x 45")
6 remsor på 15 × 115 cm (6" x 45") längs hela tygets 
bredd. 

MARKERINGSANVISNINGAR
Rita en diagonal linje på avigsidan av varje vit 14 cm-kvadrat 
(55 ½") med en markeringspenna/krita.

Opal™ flerfärgad quilt
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SÖMNADSINSTRUKTIONER
Trä din HUSQVARNA VIKING® Opal™-maskin med vit sytråd som över- och undertråd.

Sätt på Patchwork pressarfot 6 mm.

Sy trekantsblock
Lägg en vit kvadrat räta mot räta på varje gul, blå och röd 14 cm-kvadrat (55½"). Nåla ihop 
rutorna längs den markerade linjen.

Sy en 6 mm (¼") söm på vardera sidan om den markerade diagonallinjen (se bilden till höger).

Skär isär de två trianglarna längs den markerade mittlinjen. Använd rullkniv, matta och linjal.

Pressa sömsmånen mot det mörkare tyget.

"

Sy ihop trekantsblocken 
Rad 1 – gult tyg, Rad 3 – blått tyg, Rad 5 – rött tyg
För varje färg (gult, blått och rött) används sex trekantsblock av varje kombination (två ljusa tyger, två mellanmörka tyger och 
två mörka tyger).

Placera trekantsblocken så att två tyger i samma färg aldrig hamnar intill varandra (se illustrationen för respektive rad nedan). 

Sy ihop blocken med 6 mm (¼") sömsmån. Pressa sömsmånen åt ena sidan. 

Gör tre uppsättningar av den här kombinationen och sy ihop dem så att varje rad består av sammanlagt 18 trekanter.

Märk den gula kombinationen ”Rad 1”, den blå ”Rad 3” och den röda ”Rad 5”.
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Rad 2 – gult tyg, Rad 4 – blått tyg, Rad 6 – rött tyg
Placera resterande trekantsblock så att två tyger i samma färg aldrig hamnar intill varandra (se illustrationen för respektive rad 
nedan).

Sy ihop blocken med 6 mm (¼") sömsmån. Pressa sömsmånen åt ena sidan. 

Gör tre uppsättningar av den här kombinationen och sy ihop dem så att varje rad består av sammanlagt 18 trekantsblock.

Märk den gula kombinationen ”Rad 2”, den blå ”Rad 4” och den röda ”Rad 6”.

Sy ihop raderna:
Sy ihop raderna enligt illustrationen nedan. Se till att raderna hamnar i rätt ordning så att det bildas ett sicksackmönster på 
quilten. 

Rad 2 sys ihop med Rad 1, Rad 3 med Rad 2 etc. Pressa sömsmånen åt ena sidan.

Quiltens ovansida ska vara ungefär 69 x 206 cm (27" x 81").
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QUILTA DIN QUILT
Lägg det vita baksidestyget 81 x 218 cm (32" x 86") på ett plant underlag med avigsidan uppåt.

Lägg vadderingen 81 x 218 cm (32" x 86") på baksidestygets avigsida.

Lägg quiltens framsida mitt på vadderingen/baksidan, med rätsidan uppåt. Ca 4 cm (1¾") vadd/baksidestyg ska sticka ut på 
alla sidor. 

Nåla eller tråckla ihop delarna.

Sätt fast övermataren med raksömsfot.

Kantsticka runt de vita trekanterna på var och en av de sex raderna. Följ quiltens sicksackmönster.

Sy 2 raksömmar med 2,5 cm (1") mellanrum längs sicksackmönstret på quiltens två vita mittsektioner mellan de gula, blå och 
röda raderna (se bilden nedan).

Överkasta kanterna
Sätt fast utbytbar öppen pressarfot på övermataren.

Välj förstärkt sicksack (söm 1:5) på din HUSQVARNA VIKING® Opal™-maskin. Ställ in stygnbredden på 4,5 mm.

Nåla fast kanterna på quiltens framsida på vadderingen/baksidestyget. Sy förstärkt sicksack runt alla obearbetade kanter på 
quilten och ta bort nålarna allteftersom.

Frihandsquiltning

Sätt fast fjädrande öppen pressarfot för frihandsquiltning. 

i användarhandboken (sidan 55).

Sy små ”opaler” (cirklar) på varje vit triangel i quiltens 
översta och nedersta rad. 

Putsa kanterna
Mät upp och skär bort 2,5 cm (1") av vadderingen och 
baksidestyget från quiltens obearbetade kanter. Använd 
rullkniv, matta och linjal.

 



Flerfärgad quilt6

BANDKANTNING
Sätt på Patchwork-pressarfot 6 mm. Sätt HUSQVARNA 
VIKING® Opal™-maskinen i sömnadsläget genom att höja 
matartänderna (sidan 12 i användarhandboken). 

Sy ihop de 15 cm (6") breda remsorna mörkblått 
bandkantningstyg räta mot räta med snedsydda hörn. 
Putsa hörnen till 6 mm (¼") och pressa isär.

Vik bandkantningsremsan dubbel på längden, aviga mot 
aviga. Pressa. 

SY FAST BANDKANTNINGEN PÅ QUILTEN
Lägg bandkantningens obearbetade kant mot den obearbetade kanten på quiltens framsida. (2,5 cm (1") vadd/baksidestyg 
ska sticka ut utanför quiltframsidans obearbetade kanter.) Börja sy ca 20 cm (8") från bandkantningens ände och sy fast 
bandkantningen på quiltens framsida med 6 mm (¼") sömsmån och snedsydda hörn. 

Sluta sy fast bandkantningen ca 30 cm (12") från där du började sy fast den på quilten.

Sy ihop bandkantningen med önskad metod. Sy fast resten av bandkantningen på quiltens framsida.

Pressa bandkantningen i riktning från quilten och vik den mot quiltens baksida. Se till att hörnen är diagonala. 

Nåla fast från rätsidan och kontrollera att bandkantningen täcker sömmarna på quiltens baksida.

Sätt på kantstickningsfot vänster.

Sy fast bandkantningen från rätsidan enligt anvisningarna för kantstickningsfot vänster. Användningsinstruktioner för 

Sy fast etiketten till HUSQVARNA VIKING® Opal™

avigsida. 
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Opal™ etikett till flerfärgad quilt

MATERIAL:
® Opal™ symaskin

Patchwork-pressarfot 6 mm (extra tillbehör, 
artikelnummer 412785545)

Transparent Stitch in Ditch-fot (extra tillbehör, 
artikelnummer 412927446)

Transparent öppen pressarfot (extra tillbehör, 
artikelnummer 412000945)

Inspira® quiltnål nr 75 för ihopsömnad (extra tillbehör, 
artikelnummer 620072696)

Markeringspenna

Rullkniv och skärmatta

15 x 60 cm (6" x 24") linjal

Vit sytråd

Mörkblå 40 wt brodertråd av rayon

Broderundertråd

TYGMÄNGD
16,5 x 17 cm (6½" x 6¾") vitt bomullstyg ton i ton

8 st 6,5 cm-kvadrater (2½") i olika blå tyger 

2,5 x 41 cm (1" x 16") gulprickigt tyg

2,5 x 41 cm (1" x 16") rödprickigt tyg

18 x 18 cm (7" x 7") Inspira® rivbart mellanlägg

SKAPA ETIKETTEN
Trä din ® Opal™ symaskin med 
mörkblå 40 wt rayontråd som övertråd och brodérundertråd 
i spolen.

Sätt fast den transparenta öppna pressarfoten.

1. Mät upp 8 cm (3¼") av tygets 16,5 cm (6½") bredd och 
rita en linje med markeringspennan.

2. Rita en andra linje 1,5 cm (5/8") ovanför den första linjen.

3. Rita två linjer 1,5 cm (5/8") nedanför den första linjen.

4. Mät upp 2,5 cm (1") av tygets 17 cm (6¾") längd. Rita en 
linje.

5. Lägg 18 x 18 cm (7" x 7") Inspira® rivbart mellanlägg 
under det vita tyget.

6. Följ anvisningarna i användarhandboken för din 
HUSQVARNA VIKING® Opal™ symaskin för att 
öppna typsnittsmenyn och sy följande bokstäver på varje 
rad (se fotot till vänster ) 

7. Sy följande på första raden: 

8. Sy följande på andra raden: 

9. Sy följande på tredje raden:  

10. Sy följande på fjärde raden:  

11. Riv bort mellanlägget från bokstäverna. 

Skapa trekantsblock
Trä din ® Opal™ med vit sytråd 
som över- och undertråd.

Sätt på Patchwork-pressarfot 6 mm.

1. Dela de 8 blå 6,5 cm-kvadraterna 
(2½") på diagonalen. Använd 
rullkniv, linjal och skärmatta.

2. Använd 8 av trekanterna: nåla ihop 
en mörkblå trekant och en trekant 
i ljusare blått längs trekanternas 
längsta sidor. 

3. Sy ihop med knappt 6 mm (¼") sömsmån. 

4. Pressa sömsmånen åt ena sidan.

5. Justera varje block till 5 cm (2"). 

6. Sy de blå trekantsblocken genom att kombinera en 
mörkblå trekant med en ljusare blå trekant enligt 
illustrationen nedan. Pressa sömsmånen åt ena sidan.
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Sy ihop etiketten
1.  Nåla fast den blå trekantssektionen på den vita sektionen så att bokstävernas vänstra sida är i linje med den blå 

trekantssektionen.

2. Sy ihop med knappt 6 mm (¼") sömsmån.

3. Pressa sömsmånen åt ena sidan.

Sy fast etikettens bandkantning
1. Börja i det vita tygets övre högra hörn. Med tyget räta mot räta, sy fast 2,5 x 41 cm-remsan (1" x 16") av rödprickigt tyg på 

quiltetikettens högersida och nederkant. Snedsy det nedre högra hörnet. 

2. Vik bandkantningen mot quiltetikettens avigsida. Nåla fast från rätsidan.

3. Sätt på transparent Stitch in Ditch-fot (extra tillbehör).

4. Sy i ”diket” på rätsidan (ta bort nålarna allteftersom).

5. Putsa bandkantningens ändar så att de är i linje med quiltetikettens kanter.

6. Sätt på Patchwork-pressarfot 6 mm. 

7. Börja i de blå trekanternas nedre vänstra hörn, med tyget räta mot räta. Lägg ena änden av den gulprickiga 2,5 x 41 cm-
remsan (1" x 16") 6 mm (¼") utanför den rödprickiga bandkantningens kastade kant. 

8. Sy fast den gulprickiga bandkantningen längs quiltetikettens vänstersida och överkant. Snedsy det övre vänstra hörnet. 

10. Pressa den gulprickiga bandkantningen i riktning från quiltetiketten. 

11.  Vik in bandkantningens 6 mm (¼") ändar mot quiltetiketten. Pressa/nåla fast.

12. Vik över bandkantningen mot quiltetikettens baksida. Nåla fast från rätsidan.

13. Sätt på transparent Stitch in Ditch-fot.

14. Sy i ”diket” på rätsidan (ta bort nålarna allteftersom).

Nåla fast den färdiga quiltetiketten på quiltens nedre vänstra hörn.

Sy fast quiltetiketten för hand.
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