DIY 3043
SJOVE GRYDELAPPER TIL KØKKENET

SPEJLÆG-GRYDELAPPER
MATERIALER
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GRATIS
DIY

Stof til æggehvide 25 cm
Stofrest til æggeblomme
Thermolam 25 cm
Skråbånd til kant 150 cm
Bånd til strop 30 cm
Fiberfyld

Pssst ... Passer også perfekt
til børnenes legekøkken

Klip 4 x æggehvide efter skabelon.
Klip 4 x thermolam efter skabelon.
Klip 4 x æggeblomme efter skabelon.
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Placér æggeblommen ovenpå æggehviden og 1 lag thermolam.
Sy æggeblommen langs den rå kant, og sy næsten hele
vejen rundt. Lad nålen blive i stoffet, og fyld lidt fiberfyld
ind i æggeblommen. Forsæt rundt langs kanten og ind i
en spiral - se skabelon.
Placér 2 x æg bagside mod bagside, og sy en 0,3 cm
stikning gemmem alle lag rundt i kanten. Overlock/zig zag
evt. rundt langs kanten for at presse sylagene fladere.
Sy med lange sting quiltstikninger rundt på æggehviden i
hånden eller på maskine - se skabelon.
Klip 2 x 15 cm bånd til stropper. Fold båndet på midten,
placér på bagsiden i toppen af æggehvide og sy fast med
0,3 cm søm - se skabelon.
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Påsyning af skråbånd:
Klip 2 x 75 cm skråbånd. Fold skråbåndet ud og sæt det
fast med nåle langs kanten på den ene side af æggehviden. Lad samtidig skråbåndet gå ca. 1 mm ud over kanten
af stoffet - se fig. 1.
• Start med at sy i folden ca. 3 cm fra enden af skråbåndet.
Sy hele vejen rundt men slut så der er 6 cm, der ikke er
syet fast - se fig. 2.
• Klip skråbåndet til så der er 2 cm overlap - se fig. 3.
• Sy enderne af skråbåndet sammen, pres sømmen fra
hinanden - se fig. 4.
• Sy de 6 cm af skråbåndet fast - se fig. 5.
• Fold skråbåndet om, og sy det fast på den anden side se fig. 6.
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FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE >>

Æggehvide + thermolam
klippelinje inkl. sømrum
Quilt stikning
Quilt stikning på æggeblomme
Æggeblomme

