Paper Piecing - Steg för Steg, Förberedelse
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Välj ett mönster (A4).
Rita av ditt mönster på ett
tunt papper.

Skriv också upp siffror/
bokstäver och ringar på det
tunna papperet.

Välj hur din bild ska se ut genom att rita färgerna på
mönstret du fick.
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Klipp ut alla färgade mönsterlapparna.

Sortera mönsterlapparna efter färg.

Välj ut bomullstyger i de färger du har valt.
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Nåla fast varje mönstelapp i
kanten av tyget (på rätsidan).
Rita ut 1,5-2 cm sömsmån
runt alla bitar. Tips: Du kan ta
ett måttband som hjälp.

Klipp ut tyglapparna.
OBS! Ta inte bort de fastnålade mönsterlapparna.

När du är klar har du:
1. Alla tyglappar i vald färg
med sömsmån runt alla tyglapparna.
2. Ett genomskinligt papper
där du har ritat av mönstret.
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Paper Piecing - Steg för Steg, Montering 1
OBS!!! Det är viktigt att man följer ordningen på siffrorna/bokstäverna.
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Sy fast lapparna, en i taget
och i ordningsföljd. Lägg lappen som mönstret visar. Ta
bort mönsterpapperet.

Lägg lapp nr 1 rakt ovanpå
ruta nr 1 som på mönstret
- nåla fast tyget.

Lägg ut lapp nr 2 som på
mönstret. Ta bort mönsterlappen.
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Du kan se vilka sidor av lapparna som ligger mot varandra.

Vänd lapp nr 2 ovanpå lapp
nr 1. De ska ligga kant i kant.
Sätt fast lapparna och mönstret med en nål.

Vänd hela arbetet.
Du syr alltid från avigsidan
(baksidan)!
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Du la sist på lapp nr 2 och
ska därför sy på linjen mellan
lapp nr 1 och lapp nr 2.
Sy ett par stygn utanför där
linjen börjar och slutar - du
behöver inte fästa tråden.

Vänd arbetet.
Klipp av de långa trådarna.

Stryk isär sömmen ordentligt!
Det är viktigt för att det ska
bli riktigt snyggt !

© Sissel Blom

Paper Piecing - Steg för Steg, Montering 2
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Sätt fast lapp nr 3 på samma
sätt som lapp nr 2!
Lägg lapp nr 3 som på mönstret. Ta bort papperslappen.

Vänd lapp nr 3 ovanpå
lapp nr 2 och sätt en nål.
Vänd hela arbetet.

Sy på linjen mellan nr 2 och
3. Vänd arbetet, klipp trådarna och stryk. Sätt fast resten
av lapparna på.

13

14

15

Montera alla lappar på samma sätt som med lapp nr 2
och lapp nr 3.
Gör färdigt Del 1 på arbetet.

Sy ihop alla lappar på Del 2.
Lapp nr 1 på Del 2 sätts fast
på samma sätt som första
lappen på Del 1. (bild 1).

Klipp mitt emellan linjerna på
Del 1 och Del 2 när alla lappar är fastsydda - Klipp bara i
det tunna mönsterpapperet!
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Sy ihop Del 1 och Del 2.
Lägg bitarna räta mot räta
(de fina sidorna mot varandra). Passa ihop hörnen
(se pilarna) och linjen. Nåla
ihop bitarna. Var noggrann!

Linjerna ska ligga mitt emot
varandra för att inte motivet
ska bli skevt!
Sy på linjen, så långt ut i kanten som du har tyg.

Ta bort nålarna och stryk isär
sömmen på baksidan - Vänd!
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Nu är motivet klart, det är
bara kanten runt arbetet som
behöver jämnas till.

Paper Piecing - Mönster ”Höstlöv”
OBS!
Siffror och bokstäver med cirkel runt sig är bakgrund - de måste ha samma färg!!!
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