
Disse kan du fargelegge å teste farger med.

Denne blokken har jeg tegnet med 2 forskjellige stoff, men blir sikker spennende med flere farger også.
Ferdig str. Er 12” når du syr den sammen med flere. Må du renskjære blokken skal du kutte den til 12 ½” x 
12 ½”.

Tips ! Du kan kopiere og eventuelt forstørre ”Key block” tegningen og fargelegge slik du vil ha den eller 
finne varianter ved og fargelegge flere ulike fargeløsninger og antall farger du bruker. Grei måte å se sånn 
ca. hvordan blokken oppfører med andre fargevalg/antall farger.

Vær flink å bruke nåler. Sett nåler i sømrommet slik at du lettere treffer sømmene som skal stemme 
overens, og for å unngå at stoffet glir mens du syr.



Stoffmengde til en blokk

 14 x 65cm    14 x 65cm

Har ikke fått prøvesydd så mengde er litt med forbehold.

Søm av blokken
Mange måter å gjøre denne på, jeg har valgt og gjøre den slik:

1: Sy en lys trekant A til en mørkt trekant A. Stryk 
sømmen mot mørkeste stoffet.
Sy 2 slike.  ( Disse utgjør rad 1 og 6.)

Del 1
2: Sy en lys trekant A til mørk trekant A. Stryk 
sømmen mot mørkeste stoffet.
Sy 8 slike.

 Del 2
3: Rad 2 og 5: 
Sy sammen Lys A + Del 2 + Del 2 + Mørk A til en 
rad.
Pilen viser hvilken vei du stryker sømmene.

Du trenger 2 av denne raden



4: Rad 3 og 4: 
Sy sammen Mørk A + Del 2 + Lys B + Mørk B + 
Del 2 + Lys A til en rad.
Pilen viser hvilken vei du stryker sømmene.

Du trenger 2 av denne raden

5: Sy sammen radene i rekkefølge og stryk  
sømmene.

Del 1

Rad 2

Rad 3

Rad 4

Rad 5

Del 1  


