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PATCHWORKTYG
SKAPA DITT EGET TYG OCH ANVÄND DET TILL SNYGGA INREDNINGSFÖREMÅL

MATERIAL:

• Olika tyger
• Krita eller märkpenna
• Linjal
• Knappnålar

Kudden på bilden har sytts av 
kvadrater på 10 x 10 cm och pläden 

av kvadrater på 20 x 20 cm.

Du bestämmer själv hur stora kvadrater ditt tyg ska ha. För att 
räkna ut hur många kvadrater du ska klippa till mäter du bred-
den och höjden på det mönster du vill använda lapptäckestyget 
till. Därefter dividerar du höjden och bredden med den önskade 
kvadratstorleken.

Exempel på patchworktyg till en väska med kvadrater på 10 x 
10 cm:
Väskbredd 60 cm: 60 dividerat med 10 = 6 kvadrater på bred-
den. Väskhöjd 46 cm: 46 dividerat med 10 = 4,6 kvadrater på 
höjden, vilket avrundas till 5 kvadrater på höjden. Du ska alltså 
klippa till 30 kvadrater till en väsksida. 

Lägg till 1 cm sömsmån på varje kvadrat. I det här exemplet ska 
varje kvadrat alltså ha en storlek på 12 x 12 cm inkl. sömsmån.

Du kan använda linjal och krita för att rita upp kvadraterna på 
tyget. Klipp sedan ut dem. Använd gärna tyger med olika färger 
eller mönster. 

Lägg ut kvadraterna i önskad bredd och höjd och med det färg-
mönster du vill ha innan du börjar sy ihop dem. 

1. Sy ihop den första vågräta raden med 1 cm sömsmån och 
pressa alla sömsmåner åt samma sida.
 

3. Lägg ihop den första och andra vågräta raden räta mot räta. 
Se till att alla sömsmåner ligger precis ovanpå varandra och att 
sömsmånerna i de två raderna är vända åt varsitt håll. Använd 
ev. knappnålar. Sy ihop med 1 cm sömsmån.

2. Sy ihop den andra vågräta raden med 1 cm sömsmån och 
pressa sömsmånerna åt motsatt sida. Upprepa steg 1 och 2 tills 
alla vågräta rader är sydda.

4. Pressa isär sömmarna. Lägg den tredje vågräta raden ovanpå 
den andra raden räta mot räta. Upprepa steg 3 tills alla vågräta 
rader har sytts ihop. Nu kan du lägga ut mönstret på ditt eget 
patchworktyg och klippa till mönsterdelarna.


