
Super nem maskinsyet løber i patchworkstoffer 

Maskinsyet løber - Her stå du måske af - men det skal du slet ikke. 

For denne løber er syet på symaskine og super nemt. Prøv det... smiler.. 

HANNES patchwork viser dig denne super nemme løber der er maskinsyet af 2 stykker patchworkstof - her 

et stof med motiver og et "roligt" stof. 

Gratis DIY/ vejledning 

Start med at skære 2 stykker stof. 

1 stykker motiv patchworkstof på 22 x 110 cm 

Og et stykke til kanter/bagside på 35 x 110 cm 

 

Rør 

Sy nu disse 2 stykker stof sammen sådan at det danner et rør. 

Pres sømrummet til hver side, som du kan se her på vrangsiden af stoffet. 

 

Vend nu hele "røret"/ løberen. Så den ligger med retsiden udad. 
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Sådan at du får dine kanter lige brede i hver side. 

 

Skær din løber ren i hver ende. 

 

Læg nu din løber sammen på den korte led - vrang mod vrang. 
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Og sy den nu samme som her på dette billede. Gør det samme i den anden ende. 

PS: hvis du vil have mellemfoer med er det nu - inden du "lukker" den i den anden ende. Mål din løber og 

skære dit volumenvlies til i sammen størrelse ( dog en anelse mindre) og kom den inde i den snart færdige 

maskine syet løber. 

(Dog ikke i de trekanter, som er i ende af denne løber - der er stoffet jo dobbelt) 

Quilte 

Nu mangler du så bare at quilte din nye maskinsyet løber og vupti er den færdig - det er da nemt !!! 
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Ja det var det !! Super nemt. 

Prøv det og send et billede af den så jeg kan vise alle andre at det er rigtig at det er nemt. 

Sykit 

PS: har pakket et sykit til denne løber i lige disse stoffer jeg har brugt her - dette sykit koster kun 60 kr og så 

har du stof til for og bagsiden til en løber, der er maskin syet på en aften!!! 

Det lilla sykit finder du her 

 
Og det grønne sykit finde du her. 

 

Dette maskinsyet løber er jo perfekt til at sy i motivstoffer - som ellers kan være lidt svært at klippe i 

stykker.... smiler... 

Rigtig god fornøjelse 
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