
 

 

Solsikke og Marie Høne 
Dækkeserviet, mål ca 46 x 33 cm 
Skåret efter inch mål, syet med ¼” sømrum. 
 
 
Dækkeservietten er syet som ”Quilt as You Go”.  
Dvs at toppen sys direkte på mellemfoer og 
bagside, mens man arbejder sig fremad i blokken. 
Når blokken er syet færdig, er dækkeservietten 
allerede quiltet  
og lukkekanten kan sættes på med det samme.     
 
 
 
 
 
Forbrug til 4 stk 
 

1. Solsikker 4 ½”x fuld bredde (FB) ca 12 cm 
2. Gul  2” x FB  ca 5,5 cm 
3. Orange m/solsikker 6” x FB  ca 16 cm 
4. Grøn m/solsikker 4 ” x FB  ca 11 cm 
5. Orange m/gult 8” x FB  ca 21 cm 
6. Grøn ensfarvet 6” x FB  ca 16 cm 
7. Orange ensfarvet 8 ” x FB  ca 21cm 

 
Bagside  75 cm 
Lukkekant  40 cm 
Mellemfoer  50 cm /1,5m bred 
 
Skærevejledning til 4 dækkeservietter: 
Nummer 1 – 7 refererer til tallene ved farverne ovenfor. 
 

1. 4 stk 9 ½” x 4 ½” 
2. 8 stk     2” x 4 ½” 
3. 8 stk     2” x 12 ½” 
4. 8 stk     2” x 7 ½” 
5. 8 stk     2” x 15 ½” 
6. 8 stk     2” x 10 ½” 
7. 8 stk     2” x 18 ½” 

 
4 stk bagside  48 x 37 cm 
4 stk mellem foer  48 x 37 cm 
6 strimler   2 ¼” x FB til lukkekant. 
 
 
 



 

 

 Syvejledning til Quilt as You Go - metode 
 

1. Lim bagside om mellemfoer sammen.   
2. Marker midten lodret og vandret på 

mellemfoeret og ligesådan på blok 1. 
3. Læg blokken midt på mellemfoeret. 

 
 
 
 

 

4. Læg en inch linial, så du har ¼” sømrum 
på blokken og tegn en streg hele vejen 
over. 
Gør ligesådan på de tre andre sider. 
Sæt blokken fast med nåle. 

 
5. Læg en strimmel (2) på hver ende af 

blokken og sy fra den yderste kant og 
hele vejen ned over servietten, så der 
bliver ¼” sømrum på blokken. (Start ved 
pilene og følg stregerne) 

 
 
 
 

 
 
 
 

6. Stryg de små strimler væk fra midterste 
blok. 

 

 
 



 

 

7. Læg en strimmel (3) på hver langside af 
stoffet. 
Sy fra den en side af servietten og hele 
vejen over, så der bliver ¼” sømrum på 
stoffet. (Start ved pilene og følg 
stregerne) 

        
8. Stryg strimlerne væk fra midterste blok.         

        
9. Læg næste strimmel på blokken (4). 

Tegn et streg ¼” inde på strimlen. 
Stregen skal gå fra kant til kant. 
Sy i stregen.  
Fold strimlerne ud og stryg. 
 
Fortsæt på denne måde til alle 
stykkerne fra 1 – 7 er brugt. 
 
Skær servietten til og montér med 
lukkekant. 
Lukke kanten skæres 2 ¼” bred. De 
lange strimler sys sammen og foldes på 
langs. De rå kanter lægges mod 
serviettens kant og sys på fra retten. 
Hæftes i hånden på serviettens bagside. 

 

          
 

        
 

 


