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MYE LÆRING GÅR I ARV
også kunnskap om søm, tråd, ulike teknikker og gode tips. Sygleden kommer fra 
deg selv, ut ifra resultatene som oppnås. Gode resultater skapes først og fremst ut av
gode materialer: maskin, nål, tråd og stoff. De tre første er alle avhengig av hverandre 
og god kvalitet her er avgjørende for varig syglede. Sømkunnskap er svært viktig å ha 
tilegnet seg, for å kunne mestre mange utfordringer og se nye muligheter.
Vi i Norges Husflidslag og Norsk Quilteforbund synes at skapergleden eller sygleden
burde flest mulig av dagens unge få muligheten til å oppleve. Derfor ble det inngått et
samarbeid mellom disse to organisasjonene for å lage denne inspirasjonsboka, med
Annie Eikenes som forfatter. Hun har skrevet syv bøker før, og er en kjent inspirator 
innen quiltemiljøet. Hun har jobbet en god del med barn og holdt svært mange kurs for
voksne landet rundt. Annie jobber i Norges Husflidslag som husflidskonsulent i Vestfold. 
Faglig samarbeidspartner er Tullemor Møller, som også er medlem i quilteforbundet. 
Tullemor har også vært medlem av styret i Norsk Quilteforbund i flere år. Hun jobber 
i en quiltebutikk og har holdt kurs for barn. Marit Sande Iversen, som er lederen i NQF,
har hatt prosjektansvar for NQF. Elin Gilde Garvin som er Norges Husflidslags barne- 
og ungdomskonsulent, har vært prosjektleder for hele dette bokprosjektet.

Vi håper denne boka gir dere mange tips og masse inspirasjon for 
å jobbe videre med barn!

Lappeteknikk er ingen ny oppfinnelse. Her
ser du bilde av et gammelt teppe som er
sydd i Nord-Trøndelag. Det er sydd sam-
men av utrolig mange små stoffrester. Det
er sydd i perioden 1932 – 1940 av en mor
og datter og eies i dag av barnebarnet
Brita Rundgren.
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Til putepledd 1 trengs:
Kutt ni kvadrater à 10 x10 cm ( 4” x 4”)
Remsen til gitteret mellom blokkene er
kuttet på 5cm ( 2”)
Vatt til puta ca 35 x 35cm
Et stykke stoff til baksiden 
av puta 35 x 35cm
Forstykket til puta ble 32 x 32cm 
når den var montert.
Flees : 95cm x 1,20m

Til putepledd 2 trengs:
Remsene til gitter til denne puta er kuttet
på 2,5 cm (1”)
Denne puta målte 35 x 35cm ferdig sydd.
Fleespleddet ble kuttet på 1m x 1,40m

PUTEPLEDD
Sammensying:
• På pute 1 ble det bestemt at gitteret mellom kvadratene skulle være litt skjeve. 
Da må enten remsen kuttes litt skjev på forhånd eller legges litt på skrå oppå 
firkanten før den sys fast.

• Sy alle tre radene for seg og kutt dem rette før de sys sammen til et helt stykke. 
Kanskje må  hele stykket også renkuttes  til et kvadrat før videre montering.

• Legg forstykket rette mot rette med bakstykket. Legg stykket med vatt helt underst 
og nål sammen alle tre lagene.

• Sy rettsøm rundt tre av sidene. Ikke sy langs den øverste kanten på puta.
• Vreng puta fram til rettsiden og quilt den.
• Mål hvor stor puta er blitt og kutt stoffet til pleddet i riktig størrelse i forhold til denne. 
Dersom puta måler for eksempel 35 cm, bør teppet ikke komme mer enn 32 cm 
utenfor på hver side av puta etter at pleddet er ferdig faldet opp.

• Nå skal puta sys fast til pleddet. Den siden på puta som ikke er sydd igjen, nåles fast
1 cm ned for pleddets  overkant. 
HUSK AT PUTAS FORSIDE SKAL LIGGE MED RETTA NED PÅ PLEDDET. 
Start  med rettsøm nederst  på den ene siden av puta og sy rundt tre sider. 
Nå er det kun nederst på puta som ikke blir sydd igjen. Pass på å sy/ fest litt ekstra 
godt nede på sidene. Her blir det litt ekstra press når koseputa blir vrengt på plass 
enten til pute eller til pledd.

• Brett til slutt pleddets øverste kant ned og sy den fast.

Når du skal bruke dette som pute, bretter du først pleddets ene side helt inn til puta.
Så den andre siden. Så bretter du lengden på pleddet opp så mange ganger at det
dekker puta. Vreng nå hele bylten, slik at pleddet kommer inn i puta og framsiden på
puta nå vender ut.
Når teppet er brettet inn som fyll i puta, kan vi kanskje bruke den til en ting til. 
Hva med å spille tre på rad? 

OM BOKA

Boka heter ”barn + symaskin = gøy”, 

Norges Husflidslag og Norsk Quilteforbund har 

samarbeidet om inspirasjonsboka, som er beregnet 

på voksne som jobber med barn.

Det er mange modeller og oppskrifter i forskjellige

materialer, fra vanlig bomullsstoff, til sykkelslanger 

og isteposer! 

De fleste modellene i boka er sydd i samarbeid med 

barn. Modellene er alt fra pennal, PC-veske, puter 

til kosedyr og tepper.

Mønstrene er bygd opp omkring temaene firkanter, 

med sammensettinger som gir effektfulle 

mønstervirkninger. Boka viser mange variasjoner 

på firkantlapper og enkle quilteteknikker, tips om lure

”monteringstriks” og enkle måter å sy i glidelås på.

Dette er boka som gir store og 
små lyst til å bruke symaskin!

NY SØMBOK!
FORFATTER

Bokas forfatter er Annie Eikenes, husflidskonsulent for

Norges Husflidslag i Vestfold. Hennes samarbeidepartner

fra Norsk Quilteforbund har vært Tullemor Møller.

PRIS

Boken er på 72 sider og koster kr 200,- + porto

Medlemmer i Norges husflidslag og Norsk Quilteforbund

får 10% rabatt, ved å oppgi sitt medlemsnr.

BESTILLING

Norges Husflidslag på e-post: post@husflid.no  

På vår nettbutikk www.husflid.no eller på tlf 22 00 87 00

Post: Norges Husflidslag, Øvre Slottsgt 2B, 0157 Oslo


