Juliga Grytlappar

Till grytlapparna behöver du ett bottentyg till fram och baksidan (jag har gjort 20x20cm), grillfoder (i
samma storlek som bottentyg), tyg till applikationer, 25 mm bred snedslå (om du gör 20x20cm)
vliesofix och sicksackband om du ska göra julgranen. Du behöver också en symaskin som kan sy
sicksack, ett strykjärn och tråd i matchande färger.
Andra användbara verktyg är skärmatta, rullkniv och en quiltlinjal, men det går lika bra med en vanlig
linjal, markeringsverktyg och en bra sax.
Jag som har gjort den här beskrivningen heter Lina, och är Bibbi och Bennys dotter. Nedan beskriver
jag hur du gör applikationerna till de tre olika motiven på bilden. Kanta gör du på samma sätt på alla
grytlapparna.

Lycka till!

Julgran

Till julgranen behöver du bottentyg till fram och baksida (mitt är 20x20cm), ett tyg till granen, en
liten bit till stammen, grillfoder (jag använder 20x20cm), sicksackband och drygt en meter 25 mm
bred snedslå. Min julgran är 10 cm bred nertill och 13 cm hög. Måttet blev vad tyget räckte till, gör
din gran så stor du vill.
Stryk fast Vliesofix på baksidan delar som ska bli applikationer. Ha den skrovliga sidan av Vliesofixet
mot tyget och stryk i ca. 5 sekunder med två prickar på strykjärnet utan ånga.
Skär sedan ut bitarna. Har du en skärmatta är det smidigt att använda markeringarna på skärmattan.
Jag har en skärmatta från Olfa/Prym. Den är, som ni ser, mycket välanvänd (och älskad). Jag använder
en Fiskarssoftout rullkniv.

Ta bort pappret från vliesofixet och stryk fast delarna på bottentyget. Pressa med en våt duk i ca. 8
sekunder.

Lägg sicksackbandet som julgransglitter över granen. Jag fäster med limpenna innan jag syr fast dem
med raksöm.

Sy runt applikationen med sicksack. Jag använde en 3,5 mm bred sicksack, med en stygnlängd på
0,5mm.

Lägg ihop baksidan, grillfodret och ovansidan. Du kan använda temporärt spraylim för att sätta ihop
delarna. Du kan även användasäkerhetsnålar eller vanliga knappnålar. Jag använder Sewmates
knappnålar med glashuvud. Sedan syr jag ihop delarna med raksöm runt hela kanten så att de ligger
still när jag kantar (bilden visar en annan grytlapp).

Nu är det dags att kanta!

Julgranskula

Till julgranskulan behöver du bottentyg till fram och baksida (mitt är 20x20cm), tyg till kulan, en bit
till bandet som ska gå över kulan,och en liten bit tyg till fästet på julgranskulan (som tyvärr inte kom
med på bilden), grillfoder (jag använder 20x20cm) och drygt en meter 25 mm bred snedslå.
Stryk fast Vliesofix på baksidan delar som ska bli applikationer. Ha den skrovliga sidan av Vliesofixet
mot tyget och stryk i ca. 5 sekunder med två prickar på strykjärnet utan ånga.
Rita ut en cirkel. Ett lock till en leksakskastrull blev en bra storlek, tyckte jag. Klipp ut julgranskulan.
Jag använder rullkniv för att skära remsan. Jag har en skärmatta från Olfa/Prym. Den är, som ni ser,
mycket välanvänd (och älskad). Jag använder en Fiskarssoftout rullkniv.

Ta bort pappret från vliesofixet på remsan som ska gå över kulan och stryk fast det i mitten. Jag
stryker alltså inte hela vägen, då kommer vliesofixet fastna i strykbrädan. Ta inte bort pappret på
själva julgranskulan!
Klipp bort överflöd. Jag använder en liten Fisksarsoftgrip sax.

Ta bort papper på vliesofixet på övriga delar. Stryk nu fast julgrankulan och toppen på julgrankulan
på bottentyget. Pressa med en våt duk i ca. 8 sekunder.

Sy runt applikationen med sicksack. Jag använde en 3,5 mm bred sicksack, med en stygnlängd på
0,5mm. Jag syr fast remsan som går över kulan med en mönstersöm, men sicksack går såklart lika
bra! Markera sedan den lilla ”hängaren” till kulan. Jag använder en stiftpenna från Prym. Sedan syr
jag hängaren med sicksack. Eftersom mitt bottentyg är ganska grovt jag även genom grillfodret för
att få bättre definition på sömmen.

Lägg ihop baksidan, grillfodret och ovansidan. Du kan använda temporärt spraylim för att sätta ihop
delarna. Du kan även användasäkerhetsnålar eller vanliga knappnålar. Jag använder Sewmates
knappnålar med glashuvud. Sedan syr jag ihop delarna med raksöm runt hela kanten så att de ligger
still när jag kantar.

Nu är det dags att kanta!

Hjärta

Till hjärtat behöver du bottentyg till fram och baksida (mitt är 20x20cm), tyg till hjärtat, grillfoder (jag
använder 20x20cm) och drygt en meter 25 mm bred snedslå.
Stryk fast Vliesofix på baksidan tyget som ska bli applikation. Ha den skrovliga sidan av Vliesofixet
mot tyget och stryk i ca. 5 sekunder med två prickar på strykjärnet utan ånga.
Rita ut ett hjärta. Ett fint och jämt hjärta gör du enklast genom att vika ett papper på mitten och rita
ett halvt hjärta som du sedan klipper ut med en papperssax. Jag använder en liten Fisksarsoftgrip sax
för att klippa ut applikationen.

Ta bort pappret från vliesofixet på hjärtat och stryk fast det på bottentyget. Pressa med en våt duk i
ca. 8 sekunder.

Sy runt applikationen med sicksack. Jag använde en 3,5 mm bred sicksack, med en stygnlängd på
0,5mm.
Lägg ihop baksidan, grillfodret och ovansidan. Du kan använda temporärt spraylim för att sätta ihop
delarna. Du kan även använda säkerhetsnålar eller vanliga knappnålar. Jag använder Sewmates
knappnålar med glashuvud. Sedan syr jag ihop delarna med raksöm runt hela kanten så att de ligger
still när jag kantar (bilden visar en annan grytlapp).

Nu är det dags att kanta!

Kanta din grytlapp
Börja kanta i hörnet där du vill ha hängaren på grytlappen och fortsätt runt hela grytlappen.
Hörnen kan vara lite kluriga. Sy hela vägen ut till hörnet av grytlappen. Backa sedan tillbaka så att du
kan vända grytlappen mot dig.

Vik snedslåremsan under grytlappen och rätta till hörnet så att de möts upp fint. En pincett är bra att
ha. Jag använder enbart händerna för att kunna ta bilder, men nålar eller wonder clips eller quilting
clips är användbara för att hålla allt på plats.

Vänd sedan tillbaka och sy ett stygn över vikningen. Lyft pressarfoten och fortsätt runt andra kanten.

När du kommer tillbaka till hörnet där du började syr du en bit på slutet, som du kan använda som
hängare. Jag gjorde hängaren 15 cm lång.

Vik bak hängaren och fäst den med raksöm. Så några gånger fram och tillbaka.

KLART!

God Jul
Önskar Lina och Bibbis Textil

