
DIY – Opskrifter og mønstre 
Ikke til videresalg 
 

    Autumn Fantasy – Jollybar tæppe 
 
 
Introduktion: Dette tæppe lavet af fantasifulde farver og kontraster, er perfekt til barnet med masser af 
spræl i. Jeg elsker når man kan skabe historier ud fra stoffet og her er der rig mulighed for at skabe 
fantasifulde historier til sengetid. Mønsteret er super nemt og rigtig godt til dit første store projekt. Det 
er ikke ret tidskrævende, især ikke hvis du er organiseret. 
 
Sværhedsgrad:  �� �� - - -  
Pris:   �� �� - - -  
Tid:  �� �� - - -  
 
Størrelse: 
Færdig størrelse ca. 140x220 
 
Pakken indeholder: 
Opskrift til Autumn Fantasy – Jollybar tæppe 
4 x AutumnFantasy Jolly bars – Str. på stoffet er 5”x10” 
4 x AutumnFantasy Charm packs – Str. på stoffet er 5”x5”  
1 meter stof til kant 
 
Derudover skal du bruge (ikke inkluderet i pakken): 
Pladevat i den ønskede tykkelse 
Bagside stof 
Tråd i matchende farve 
 
Sådan starter du: 
Når du har nusset og pillet ved alle de dejlige stykker stof og stået og overvejet situationen lidt, så er det tid til 
at starte.  

1. Læg mønsteret op. – du kan vælge og ligge det op som jeg har gjort her i guiden eller mixe op i det. 
Lav fire rækker i fuld bredde og vær sikker på hvordan det skal se ud, før du begynder at sy. Jeg foreslår 
at du tager billede af de enkelte forslag så du nemt kan se variationerne igennem. Vedlagt denne 
opskrift er oplægningen som vi har lavet det. 

2. Gør klar til at sy rækker. – Når du har besluttet dig for hvordan mønsteret skal ligge, er det min 
anbefaling at du ligger stoffet sammen i bunker. Altså én række = én bunke. Og dette gøres for alle 20 
rækker. Du tager nu en enkelt bunke og syr de 2 første stykker stof sammen ret mod ret, jeg anbefaler 
1/4" (ca 0.5 cm) sømrum, det passer som regel med en almindelig smal symaskine fod. Husk at hæfte 
i begge sider – tag nu det næste stykke stof i bunken og sy på forrige stykke. Fortsæt til du har en hel 
række. Vær obs på at du får vendt dyreprintet rigtigt. 

3. Fortsæt således så du har 20 individuelle rækker. Tillykke du er allerede halvvejs ���� 
4. Næste trin er at presse alle syningerne. Det virker måske omsonst, men det er altid bedst at presse 

syningerne inden man fortsætter, det giver det bedste og skarpeste resultat. 
5. Nu skal rækkerne syes sammen. Placer to rækker ret mod ret og start med at hæfte sammen med 

knappenåle, der hvor syningerne mødes. Hæft herefter i mellemrummene. Sy nu rækkerne sammen. 
6. Tillykke nu har du en hel top! 
7. Klip nu alle trådende til, så det ser ordentligt ud 
8. Press igen hele tæppet eller som minimum, kanten hele vejen rundt 



9. Forbered din bagside. Du skal have stof nok til at dække hele bagsiden af tæppet. Oftest indbefatter 
det at sy flere paneler sammen af dit bagsidestof. Du kan indtænke syningerne som en del af dit design, 
men det er også helt ok blot at sy to stykker sammen, så der dannes en enkelt syning i midten. 

10. Nu skal du samle tæppet! Læg først toppen af dit tæppe med forsiden nedad på en stor nok flade, til at 
du kan arbejde med hele tæppet på en gang. Oftest er løsningen at bruge gulvet ���� placer nu 
pladevattet oven på toppen og til slut bagsiden med retsiden op ad. Det er ok at vat og bagside ikke 
passe perfekt i størrelsen. 

11. Hæft nu alle 3 lag sammen enten ved at ri det sammen/ lime det sammen eller brug sikkerhedsnåle 
og/eller clipse. Brug altid lidt mere en du regner med så det ikke rykker sig. 

12. Skær eller klip nu tæppet til så alle tre lag er lige store. 
13. Den sidste finish – Vil du gerne quilte tæppet, er det nu du skal gøre det! Du kan sagtens quilte det på 

din symaskine med det rigtige værktøj, eller gøre det i hånden. Du kan også vælge at få en professionel 
til at gøre det. Her quilter de det med en ”long arm Quilter” som ubesværet lavet fantastiske mønstre i 
dit værk. Vil du ikke have det quiltet kan jeg stærkt anbefale at lime lagene sammen med textillim inden 
du går i gang med at sy kantbåndet på. 

14. Sidste skridt! Nu er du klar til at sy kantbåndet på. Du kan bruge skråbånd eller lave dit eget kantbånd 
af en metervare, en rest eller Fat quarter. Der findes flere forskellige teknikker til dette, men jeg har 
endnu ikke en god guide til dig her på siden, i stedet kan jeg anbefale denne meget hurtige guide fra 
@craftsy https://www.youtube.com/watch?v=cGOIAnc0_M4   

 
1-2-3 nu er du færdig med dit Autumn fantasy – Jollybar tæppe <3  
 
 
 

Mønster oplægning: 
 
Farve 1 – Flamingo fugle 
Farve 2 – Grå 
Farve 3 - Enhjørninge 
Farve 4 - Guld 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOIAnc0_M4
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