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Vällkomen till mysterie quilten våren 2012 

Du väntar kanske precis som jag på våren. Du kanske även har några 

tygrester som ligger. Jag hoppas då att du har lust att vänta tillsammans 

med mig och göra vårens mysterie quilt 2012 

Eftersom detta är en mysterie quilt är vissa saker hemliga till slutet. Du får 

en ny ledtråd varannan vecka, totalt 4 gånger. Efter 2 månader har du 

alla ledtrådar och kan avsluta quilten. 

 

Det jag nu kan berätta för dig är: 

Vi kommer att göra en pläd som mäter 49x67 inch (126x172 cm) 

Quilten består av 2 olika block och de är båda 4,5 inch 

Quilten leker med ljust och mörkt så du behöver dela in dina tyger i ljust 

och mörkt. (Använd helst ljusa bakgrundstyger. Försök få samma kontrast 

som du skulle ville ha om du skulle göra block med stjärnor.) 

Jag beskriver teknikerna för maskinsömnad men du kan även göra quilten 

för hand genom att använda dig av de färdiga måtten. 

Vi börjar med att skära till de största bitarna och det blir mindre och 

minde. Den största biten du behöver är av dina mörka tyger 3x8 inch. De 

minsta bitarna är 1 inch. Obs! När du ska skära, försök göra det så att du 

behåller så långa bitar som möjligt kvar till nästa steg då du behöver skära 

remsor. 

Alla mått är inklusive ¼ inch sömsmån. 

 

Eftersom vi använder även de minsta rester behöver du ibland skära helt 

vansinnigt antal av vissa bitar. Men det kommer att vara värt det! 
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Ledtråd 1 

Vi gör 2 olika block: Block A och B.  

Du behöver göra 82 block A och 83 block B 

Det är klokt att göra olika “högar”, använda sig av lådor eller liknande för 

att hålla isär allt. 

 

Skär för Block A: 

Ur dina ljusa tyger: 

328 fyrkanter 2x2 inch 

Lägg dem åtsidan till nästa ledtråd 

 

Skär för block B 

Ur dina ljusa tyger: 

166 squares 3x3 inch 

 

Ur dina mörka tyger: 

Du behöver skära       2 fyrkanter 3x3 inch och 

 

1 fyrkant som är 2x2 inch 

ur samma tyg! 

 

Nåla ihop de 3 fyrkanterna så att du behåller dem som set 

Du behöver göra 83 set av block B. 

 

Lägg de ljusa och mörka 3 inch fyrkanterna räta mot räta på varandra. 

Rita en diagonal linje på ena tyget och sy på var sida om 

diagonalen med ¼ inch sömsmån. Skär itu längs den ritade 

linjen. Nu har du 4 fyrkanter som består av 

trekanter. Du får 4 fyrkanter som har samma 

mörka tyg. (det ljusa får vara olika) 

 

Skär dem så att de blir 2x2. Lägg ihop dem med den mörka 

fyrkanten som är 2x2. Du behöver totalt 83 set av Block B.  

 

Spara detta till nästa ledtråd som kommer den 16 mars!  

Hör gärna av dig om du har börjat, Jag är nyfiken att se vad du gör! 

(pinkandbarbara.typepad.com) 


