JuleBOM 2020
Blok NR 10

DIY – Opskrifter og mønstre
Ikke til videresalg

JuleBOM 2020 – Blok NR 10
Velkommen til FatQ’s JuleBOM – 2. omgang ud af 4 :P – En BOM lavet med fokus på at alle skal kunne
være med. Så er du begynder, så tøv ej. Jeg hjælper dig igennem processen, trin for trin! Og er går du i stå
på vejen så kontakt mig endelig på FB eller Instagram.
Egentlig er det en blok om dagen og ikke en blok om måneden, og for det andet, så forventer jeg på ingen
måde at du skal følge med hver dag. Men super fedt hvis du kan! Dette er afspejlingen af et ønske om at give
noget til jer alle en gang om dagen, fra d. 1. december til den 24. december.
Resultatet bliver et stort tæppe i farvestrålende blokke. I løbet af denne BOM lærer du at sy firkanter
sammen, lave venskabstrekanter og at få fokus på at holde koncentrationen i takt med at mønstrene
bliver mere indviklede.
Blok nr. 10
Sværhedsgrad:
Pris:
Tid:

� �- - �---��---

Størrelse:
Færdig størrelse (med ½ inch sømrum) ca. 15”x15” eller 38cm x 38cm (når blokken er helt færdigsyet)
Pakken indeholder:
Opskrift til JuleBOM 2020 – Blok NR 10
Farve 1 – Ensfarvet - Hvid
Farve 2 – Joie de vivre
Farve 3 - Ensfarvet forårsgrøn
Farve 4 – Green in green
Før du starter! VIGTIGT
I denne BOM får du i hver Blok 25 stykker stof i størrelse 10x10 cm eller 4”x4”
- I de første blokke har du KUN brugt rene firkanter, Nu skal du også lave venskabstrekanter! – Husk at
du ved sammensyning af rene firkanter bruger ½ inch sømrum (dvs. at du skal placere nålen ½ inch
inde på stoffet)
- Når man laver venskabstrekanter, bliver der efter tilskæring mindre stof at sy i, end ved en alm firkant.
Venskabstrekanten er nu kun 3½ inch bred, og når du syer en venskabstrekant sammen med en alm.
firkant skal du derfor flytte venskabstrekanten en ¼ inch væk fra kanten af stoffet på den alm. firkant.
Se modellen herunder
- Syer du to venskabstrekanter sammen skal du KUN bruge ¼ inch i sømrum.
SE BILLED BESKRIVELSE PÅ SIDSTE SIDE
-

Hvis du vil se hvordan du laver venskabstrekanter så se FatQ’s guide til venskabstrekanter her
https://www.fatq.dk/venskabstrekanter-illustartion-og-guide

o

Det er vigtigt at du er præcis så du ikke får for små firkanter. Men tag ikke fejl, du kan
SAGTENS bruge venskabstrekanterne selvom at de er et par millimeter for små. Men det
finder du hurtigt ud af

Hvis dette virker uoverskueligt og besværligt foreslår jeg at du fra start vænner dig til at skære de alm. firkanter
ned til 3,5” x 3,5” ca. 8,9cm x 8,9cm og nøjes med altid at bruge 1/4” inch i sømrum – men pas på at du ikke får
skåret i noget du skal bruge til venskabstrekanter!
Sådan starter du:
Når du har nusset og pillet ved alle de dejlige stykker stof og stået og overvejet situationen lidt, så er det tid til
at starte.
1. Find dit værktøj frem! Du skal bruge noget at tegne på stoffet med, enten en alm blyant eller en special
pen der forsvinder ved vask eller varme. Knappenåle, rulleskærer eller saks, samt dit strygejern.
2. Læg dit mønster op: Læg stofstykkerne op så de matcher mønsteret. Find ud af hvor mange stykker
der skal syes sammen til venskabstrekanter. Husk at du får 2 venskabstrekanter ud af 2 firkanter.
3. Start med at lave alle dine venskabstrekanter! Sørg for at få lavet alle dine venskabstrekanter først.
Ved du ikke hvordan du laver dem så følg guiden nævnt på forrige side i denne opskrift.
Bruger du dine egne rester så laver jeg venskabstrekanterne ud af stof i str 4” x 4” og ender med
firkanter der er 3,5” x 3,5” men du kan sagtens bruge du er tilpas med.
4. Gør klar til at sy! Du har lavet dine venskabstrekanter Læg mønsteret op igen og få samlet rækkerne
sammen som i tidligere blokke.
a. Start med række nr. 1 (den øverste) Tag det stykke der ligger helt til venstre og læg op på det
næste stykke, tag de to stykker og læg op på det næste fortsæt 2 gange mere og du har alle 5
stykker stof i rigtig rækkefølge.
b. Gå til symaskinen og begynd og sy rækken sammen ved at sy stykke 1 sammen med stykke 2
(Ret mod Ret) – stykke 3 sammen med stykke 4 (Ret mod Ret) osv. Du skal huske at have det
RIGTIGE sømrum hele vejen igennem, se beskrivelsen Før du starter! VIGTIGT
TIP – Dobbelt tjek altid at dine firkanter vender den korrekte vej! Nogle gange skal du tage stilling til om
du vil vende det samme mønster den samme vej alle steder eller om du vil have at det skal være
tilfældigt.
5. Tillykke! Du har nu syet den første række sammen i projektet! Jeg foreslår vi fejrer det med et udbrud
af Juhuu..
6. Fortsæt nu det gode arbejde! Saml og sy de sidste 4 rækker sammen. Når dette er gjort, anbefaler
jeg at du stryger rækkerne helt flade. Så får du det bedste resultat når du skal samle dem

7. Sy sy sy! Nu skal du sy rækkerne sammen til en blok. Start med at ligge række 5 under række 4 og
folde række 4 hen over række fem så de ligger ret mod ret. Sæt rækkerne sammen med knappe nåle
og vær opmærksom på at du har syningerne lige uden for hinanden, så får du det bedste resultat, Men
husk OGSÅ at sømrummet kan variere på denne side.
8. Du er der næsten! Fortsæt nu med at sætte rækkerne på i række følge
9. Stryg! Stryg nu blokken helt flad og nyd det gode arbejde! Tillykke du har syet din blok i FatQ’s JuleBOM
2020 <3

Mønster:
Farve 1 – Ensfarvet - Hvid
Farve 2 – Joie de vivre
Farve 3 - Ensfarvet forårsgrøn
Farve 4 – Green in green

Billedbeskrivelse af forskellene på sømrummene
Billede 1 – To firkanter syes sammen ½ inch sømrum

Billede 2 – En firkant og en venskabstrekant syes sammen ½ inch sømrum

Billede 3 – To Venskabsfirkanter syes sammen ¼ inch sømrum

