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Vejledning: Quiltning

Quiltningen er med til at give patchworkarbejdet mere liv, enten i form af en ekstra dekoration eller
for at opnå en virkning mellem lys og skygge.

Håndquiltning
• Efter at patchworkarbejdet er riet sammen, er det klar til quiltning, se evt. vejledningen
klargøring af quilt.
• Quiltemønstret tegnes op på quilten med stiplede linier.
• Til optegningen benyttes stofblyant eller stoftusch. Ved mere simple quiltemønstre kan der
anvendes quiltetape til at sy efter.
• Brug evt. quilteramme til at holde det område der sys i udstrakt. Quilten må ikke side for
stramt i rammen. Når der ikke sys på quilten, tages den ud af rammen, så quilten ikke får
mærker.
• Til syningen benyttes quiltetråd, quiltenåle og fingerbøl.
• Quiltetråden kan evt. vokses inden brug og bør ikke være længere end 40 cm, således at den
ikke filtre sammen.
• Stik nålen ned 4 cm. fra det sted, hvor du vil begynde at quilte.
• Før nålen op til startstedet, træk nu i tråden så enden forsvinder ind i vatteringen.
• Sy tre små sting oven i hinanden for at hæfte.
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•

Quilt nu med små risting i de optegnede linier. Nålen stikkes lodret gennem de tre lag. Brug
fingerbøllet til at skubbe nålen igennem lagene. Med den anden hånd under quilten, føles
efter hvor nålespidsen rammer. Tag nu 3 til 4 sting på nålen inden den føres igennem lagene.
Stingene bør være jævne og have samme længde både på forsiden og bagsiden. Jo tykkere
vatteringen er, jo større sting må der tages.

•

Afslut quiltningen ved at hæfte med tre små sting og før nålen ind gennem quilten, så
trådenden forsvinder i vatteringen.
I stedet for at sy små sting for at hæfte quiltningen, kan du slå en knude på tråden, som
ligeledes trækkes ind i vatteringen.

•

Maskinquiltning
• Benyt samme fremgangsmåde som ved håndquiltning.
• Symaskinen indstilles med en stinglænge på ca. 3.
• Sy nu med ligesting i de optegnede linier.
• Hæft ende ved at sy tre sting oven i hinanden.
• Ved frihåndsquiltning benyttes en broderitrykfod og undertransportøren sænkes.
• Der syes langsomt og quilten føres i den retning du ønsker. Lav en prøve, før du quilter det
rigtige arbejde.
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