RETRO - gratismønster
Dette mønsteret kan fritt kopieres med tillatelse fra designeren, AnnAKa Design.

Duk måler 38 x 38 inch (96,5 x 96,5 cm) ferdig quiltet.

Håndsøm av
Hexagon-blomster.

Hexagon 1 1/4 inch,
84 stk. maler.
Til blomstene er det brukt
7 ulike stoffer, à 10 x 110 cm.
Naturhvit til midtparti 55 x 55 cm.
Dus blå til ramme 110 x 110 cm.
Lukkekant 20 x 110 cm.
Tynn dukvatt og bakstykkestoff
à 110 x 110 cm.

Hexagon-blomst

Bruk ferdig utstansede maler (Hexagon 1 ¼ inch) som er å få kjøpt i mange quiltebutikker.
Lag først 12 stk. blomster slik som tegningen over viser. Fjern den midterste pappmalen i hver blomst.
Sy deretter blomstene sammen til en krans. Se foto over.
Kutt til bakgrunnsstoff (blå) 1 stk. ca. 43 x 43 inch (110 x 110 cm). Lim blomsterkransen midt på det blå
stoffet. Bruk små dråper med Roxanne Glue Baste It lim. Sy kransen til stoffet med små ‘’skjulte’’ sting for
hånd, rundt hele ytterste kant. Klipp vekk det blå stoffet innenfor sømmen, sømrom ca. ¼ inch. Fjern alle
pappmalene som ligger inntil sømmen.
Kutt av naturhvitt stoff 1 stk. ca. 21 x 21 inch (55 x 55 cm). Legg stoffet bak kransen slik at åpning i midten
dekkes, og lim kransen til stoffet. Sy med små ‘’skjulte’’ sting for hånd, rundt hele innerste kant til
blomsterkransen. Reinklipp det naturhvite stoffet utenfor sømmen med sømrom ca. ¼ inch. Fjern resten
av pappmalene.
Duken er quiltet på maskin med naturhvit tråd. Merk opp linjer som danner rutenett slik som bildet over
viser. Avstand mellom sømmene er 1 ½ inch. Alle sømmer til blomstene, unntatt mellom hvert kronblad,
er quiltet. Tegn opp spisse kronblader i blomstene og quilt. Området innenfor og utenfor blomsterkransen
er frihåndsquiltet med stoppefot.
Reinskjær duken og sett på enkel lukkekant.

