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Bonad ca 21,5 x 21,5 cm

Du behöver ;
* Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25

* Tyg till baksidan 24 x 24 cm

* Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm)
* Diverse bitar tyg i olika färger till Grisen

* Vliesofix 10 cm

* Tunn vadd 24 x 24 cm

* Tyg till bården, 2 st. remsor 3,75 x 16,25 cm
och 2 st. remsor 3,75 x 21,25 cm
* Brodertråd i olika färger till symaskinen eller brodergarn för handsömnad
* 2 knappar till upphängning
* Ev. svarta knappar till ögon och tryne

* 20 cm smalt siden band

Designad av S.Pattison för
The Bear Patch © 2012

Du har nu ett mönster från The Bear Patch i din hand.
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Läs alltid igenom alla instruktioner först för att undvika misstag!
Då var det snart jul igen! Med allt vad det innebär.
Personligen gillar vi på Bear Patch julen. Tid med familjen, god mat, mysiga kvällar med tända ljus
och brasor och så julklappar. Vi överdriver verkligen inte med julklappar men vi har så roligt när vi
öppnar dem. Även fast vi inte är så många tar det oss flera timmar att öppna. Alla vill ju veta vad de
andra får.
Och här kommer vår julklapp till er! Hoppas att ni tycker om den.
Den går givetvis att kombinera med de julklappar ni fått från föregående år.
Skicka oss gärna en bild sen om ni vill.

Gör så här…...
Börja med att rita av mönstrets delar på pappers-sidan av Vliesofixet. Klipp ut delarna med en liten
marginal. Ta fram de tyg bitarna du skall ha till gubben. Stryk på Vliesofix-delarna på avigsidan av
tyget. Klipp sedan ut delarna precis på den ritade linjen. Skala av pappret. Placera bitarna på
bakgrundstyget enl. mönstret, vliesofix sidan neråt.
Alla delarna på mönstret har ett nummer. Det är i den ordningen du stryker fast de olika delarna på
bakgrundstyget.
Börja med Grisens öron (delar markerade 1.) Placerar den på bakgrundstyget.
(Kom ihåg att din bonad blir en spegelvändning av mönstret.)
Stryk sedan fast med strykjärn på inställning ”bomull” utan ånga.
Du kan antingen sy fast alla bitar för hand med langettsöm eller kan du använda langettsömmen på
din symaskin. Sy du för hand använd 2 trådar DMC garn. Sy du för maskin använd brodertråd för
symaskiner som övertråd. Använd gärna en mörk brun eller svart färg.

Sy langett söm på symaskinen.
I första hand använder vi oss av den s.k. Langett sömmen som finns på många symaskiner dock
inte alla. Har ni inte denna söm finns det alternativ som går precis lika bra att använda.
Den ena sömmen är ”rak kantlock” sömmen.
Den andra är ”osynlig fållsöm” sömmen. De två
sistnämnda sömmarna behöver justeras lite på
bredd och stygnlängd. Experimentera gärna lite
hemma.
Langettsöm

Rak kantlock

Osynlig fållsöm

Fortsätt sedan med grisens ansikte (markerade som del 2.)

Vänta med de övriga delarna.

Sy sedan fast bården på över och under sidan (se Fig. 1). Lägg de 2 st. kortare remsor räta mot räta
utmed över och under sidan av bakgrunden och sy fast med 0,6 cm sömsmån. Se fig. 1 igen.
Pressa sömsmånen mot bården.

(Den traditionella sömsmånen vid quiltning är ¼” (en kvarts tum). Detta i centimeter blir ca 0,6
cm. De flesta nyare symaskiner (även svenska) har en ¼” söm inprogrammerad.
Det finns dessutom ¼” pressarfötter!)
Lägg sedan de långa remsorna mot sidorna av bakgrunden och sy fast. Se fig. 2 och 3. Pressa!
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Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fortsätt sedan med grisens ”händer”, luva, tryne och ögon. (Man kan också använda knappar till
ögon och näsborrar)
Skär till vadd och bakstycke till bonaden. Fyrkanter på 24 X 24 cm blir lagom.
Lägg baksidan avigsida upp på bordet.
Tejpa fast baksidan på bordet med scotch tejp eller liknande. Detta gör man för att baksidan inte
ska röra på sig när man lägger på övriga lager.
Lägg vadden ovanpå den fast tejpade baksidan. Släta ut vadden så alla rynkor försvinner.
Lägg den färdigstrukna överdelen mitt på de andra lagren och släta ut.
Nåla ihop alla tre lagren. Använd extra långa nålar eller säkerhets nålar. Börja i mitten och arbeta
utåt. Nåla med ca 10 cm avstånd.
Ta bort tejpen. Nu kan du börja quilta!

Det är nödvändigt att hålla ihop de tre lagren i en quilt därför syr man sömmar som håller ihop allt.
Sömmarna kan vara enkla eller otroligt dekorativa. Det är detta som kallas för quiltning. Man kan
quilta antingen på maskin eller för hand. Quiltning för hand görs med små tråckel stygn. På
maskin använder man vanlig raksöm.
På små projekt som detta mönster räcker det med att quilta i sömmen mellan bakgrunden och
bården. Detta kallas för ”in ditch” quiltning (i diket). Quilta på maskin eller för hand runt alla
figurer med 3 mm avstånd.
Dags att kanta bonaden. Skär till en remsa på 6,25 cm X tygbredden (112 cm).
På sidan 4 beskriver vi hur man kantar en quilt eller bonad. (Till denna lilla bonaden behöver man
inte skarva kantbanden.)
Till sist ordnar du upphängningen.
Välj ut roliga knappar och sy fast dem på framsidan av bonaden längst upp i hörnen. Klipp till två
stycken, 20 cm långa bitar sidenband eller liknande. Knyt ihop dessa till öglor. Trä öglorna runt
knapparna och häng up!

Tips!

Gör julegrisen till grytlapp och ge bort i Julklapp!

Bytt ut vadden mot bordsfilt.
Istället för upphängning med knappar och sidenband, sy en tyg ögla och fästa i ett av de övre
hörnen.
Använd ej syntet tyger eller knappar!
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Kantning av en quilt eller bonad
Ett enkelt, snyggt och hållbart sätt att avsluta ett projekt är att kanta den. Innan du börjar kanta
skär bort överflödigt material (vadd och baksida). Den mest använda metoden för kantning
följer här;
Skär till en remsa på 6,25 cm gånger tygets bredd. Om denna remsa inte räcker till måste du
skarva ihop en eller flera remsor. Se fig 1, 2 och 3 för hur du skarvar.

Rät

Avig

1)

Fig 2.

Sy
Fig 3.

Fig 1.

Skarv

Klipp bort

2)

Skär av vänstra ändens hörn (45°). Se fig 4.

3)

Vik in en smal sömsmån och pressa ner den. Se fig 5.

Fig 5.

4)

Vik hela den långa remsan dubbelt och pressa den. Se fig 6.

Fig 6.

Fig 4.

Jämna kanten

5)

Nåla fast remsan på bonadens ovansida. Börja mitt på högerkanten.
Lämna öppet de 5 första centimetrarna. Sy fast remsan med en
pressarfots bredd och sluta en pressarfots
bredd från kanten. Se fig 7.

6)

Vänd arbetet 90° till vänster. Vik remsan rakt uppåt. Se fig 8. Vik sedan ner remsan så att
den går utmed kanten på bonaden. Sy från den översta kanten till en pressarfots bredd från
botten. Se fig 9.
Fig 8.

Fig 7.

Fig 9.

7)

Fortsätt på samma sätt runt hela bonaden tills du kommer fram till kanten där du började.

8)

Klipp bort eventuellt överflödigt tyg men lämna en liten bit så att
remsan går omlott. Stoppa in den lilla svansen i den tunnel som
remsan bildar och sy ner. Se fig 10.
Fig 10.

9)

Vik runt remsan till baksidan och sy fast den. Det blir snyggast om man syr för hand!

