Rudolf med den røde tud
Af Kirstine Nygaard Tkaczyk
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Materialer
• 10 stk. forskellige røde 6 × 110 cm til bundstof
• 40 × 40 cm mørk brun hør
• 20 × 40 cm lys brun med prikker
• 20 × 35 cm mørk brun med prikker
• 20 × 20 cm guld
• 4 × 24 cm hvid
• 5 × 10 cm rød batik
• 2 × 4 cm blå silke
• Vliesofix
• Broderegarn i mørk og lys brun, guld, hvid,
rød og blå
• 4 stk. små sorte perler
• 2 stk. små blå perler
• Hvide og gennemsigtige glasperler, dråbeformede som istapper og runde som snefnug
• 55 × 120 cm volumenvlies
• 55 × 120 cm bagstof
• 10 × 45 cm ophængskanal
• 6 × 330 cm lukkekant
• Ca. 44 cm pind til ophæng

Jeg elsker Rudolf.
Faktisk har jeg en lille
samling af forskellige
Rudolf figurer, så jeg
måtte selvfølgelig
også prøve at sy en
version af ham. Her er
han applikeret på en
patchworkbund.
Jeg har sat næse og
øjne lidt skævt med
vilje for at give han
ekstra personlighed.

Mål 45 × 110 cm.
Syvejledning
De 10 røde strimler til baggrunden sys sammen. Pres
stykket.
Tegn applikationsdelene op
på vliesofix, klip dem groft
ud.
Stryg vliesofix på bagsiden
af stofferne. Klip dem ud i
stregerne.

Der er pyntet med
broderi og en masse
flotte perler.

Stryg delene på baggrundsstoffet og applikér dem fast i
hånden eller på maskine.

Jeg har lavet et
ophæng, som hænger
og pynter i huset i
december. arbejdet kan
også laves til en løber,
i det tilfælde ville jeg
ikke pynte den med
perlerne.

Pres stykket godt.
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Sy de sorte og blå perler på i
midten af øjnene.
Sy gennemsigtige og hvide
glasperler på som istapper
og snefnug.
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Saml bagstof, volumenvlies
og top.
Quilt snekrystaller på ophænget med hvidt broderegarn.
Skær kanterne rene.
Skær ophængskanalen og
søm de korte ender op med
et dobbelt sømrum.
Skær lukkekanten, sy
strimlerne sammen til én
lang, fold og pres den til
halv bredde. Sy den på fra
forsiden i det du også syr
ophængskanalen på for
oven på bagsiden. Fold lukkekanten om til bagsiden
og hæft den fast i hånden.
Hæft bunden af ophængskanalen fast til bagsiden. Sæt pinden i kanalen
og hæng det op.

Rigtig god fornøjelse.
Nu er det tid til julehygge
med familien!
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PRINT i fuld str.
Test firkant
Måler 5 x 5 cm

Quiltemønstre i 100%
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Rudolf i 100%

Foto og illustrationer af Quilt.dk · Trykt i Quilt.dk nr. 4/2011

Husk sømrum hvor der er markeret med stiplede linjer
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