
Kære Quilter! 

Jeg glæder mig rigtig meget til at komme til Bornholm og undervise jer       

Vi skal være sammen lørdag d. 30. april samt søndag d. 1. maj, begge dage fra kl. 10-

16. 

Det er aftalt, at vi lørdag arbejder med sekskanter og søndag med linealen Quick 

Curve Ruler. 

Herunder finder du medbringebreve til begge dage. 

Hvis du IKKE har lyst til at sy noget af det, jeg foreslår, er du velkommen til at tage 

dine egne ting med. Jeg vil naturligvis gerne hjælpe dig, så godt jeg kan. Du kan evt. 

skrive mig en mail om dit projekt, så har jeg tid til at forberede mig lidt. 

Jeg fylder bilen med varer fra Tante Andante – stof, tilbehør, linealer, tråd, mønstre 

mv. Hvis der er noget, jeg skal tage med til dig, så skriv til mig. Du kan i løbet af 

weekenden betale med kontanter eller med Mobilepay. 

Lørdag: 

Vi skal arbejde med en helt fantastisk, men desværre ret overset figur, nemlig 

sekskanter. Jeg viser jer, hvordan vi kan skære dem ud, sy dem sammen på maskine og 

hvordan vi kan snyde..:-)  

Hvis du har lyst til at øve dig lidt, kan du skære stof ud og sy et babytæppe med en 

færdig størrelse på ca. 120 X 120cm 

 

Til det skal du bruge følgende: 

• 9 fat quarters (45 X 55cm) 

• Marti Michells sekskantlineal 

• Symaskine samt 1/4" trykfod 

• Patchworklineal med amerikanske mål 

samt skærehjul 

• Div. sygrej - knappenåle, stofpen, 

stofsaks, tråd mv.   

Har du ikke mulighed for selv at tage stof 

med, vil jeg gerne lave et kit til dig med lige 

de farver, du ønsker dig. Kontakt mig, så kan 

jeg evt. Facetime dig fra butikken, så vi 

finder det helt rigtige😊 

 



Søndag: 

Skal vi arbejde med min absolut favoritlineal 

nemlig Quick Curve Ruler. Det er egentlig bare 

en firkantet lineal med en bue i, men den kan 

SÅ MANGE TING! Linealen fås i flere 

størrelser – vi skal arbejde med den store. Jeg 

tager mange forskellige eksempler med, så du 

kan se, hvor fantastisk denne lineal er.  

På dagen skal vi sy en Quick Curve Log Cabin. 

Det er en helt fantastisk blok, som begynder 

som en almindelig Log Cabin blok, men som til sidst får en bue, så den får et helt nyt 

udseende. Det giver en rigtig god effekt.  

Det er en rigtig god idé at skære alt stoffet til blokken ud hjemmefra – så skal vi 

ikke bruge tid på det under kurset. Har du ikke mulighed for dette, vil jeg gerne lave 

et sykit til dig, hvor det hele er skåret ud og klar til dig. Kontakt mig for pris og 

farvevalg😊 

Til kurset skal du medbringe følgende: 

 

• Materialer til min. 1 blok – se næste side 

• Quick Curve Ruler – kan lånes under kurset 

• Symaskine 

• ¼” trykfod 

• Skærehjul og patchworklineal med amerikanske mål  

• Almindeligt sygrej – tråd, knappenåle, stofblyant, saks, opsprætter mv.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quick Curve Ruler Log Cabin 

Materialer til 1 blok: 

OBS  

På billedet er brugt i alt 6 farver til den mørke 

side af blokken, vi bruger kun 3. 

 

Stof 1 til bund (Hvid på billedet): 

30 X 110cm 

Stof 2 til mørk side, inderst (orange på billedet): 

10 x 110cm 

Stof 3 til mørk side, midten (turkis på billedet): 

15 x 110cm 

Stof 4 til mørk side, yderst (Orange på billedet): 

15 X 110cm 

 

Skærevejledning: 

Skær af stof 1 til bund: 

• 2 stk., der måler 8” X 8”  

• 4 stk., der måler 2” X 2” (kald dem A) 

• 4 stk., der måler 2” X 3½” (kald dem B) 

• 4 stk., der måler 2” X 5” (kald dem C) 

• 4 stk., der måler 2” X 6½” (kald dem D) 

• 4 stk., der måler 2” X 8” (kald dem E) 

Skær af stof 2 til mørk side inderst: 

• 4 stk., der måler 2” X 2” (kald dem A) 

• 4 stk., der måler 2” X 3½” (kald dem B) 

Skær af stof 3 til mørk side midterst: 

• 4 stk., der måler 2” X 5” (kald dem C) 

• 4 stk., der måler 2” X 6½” (kald dem D) 

Skær af stof 4 til mørk side yderst: 

• 4 stk., der måler 2” X 8” (kald dem E) 

• 4 stk., der måler 2” X 9½” (kald dem F) 


