Hurtighjørner
Trekanter kan sys på en veldig enkel måte og brukes til mye forskjellig. Alt fra brikker,
løpere, nett, puter, til små eller store tepper som varmer.
Her ser du til og med et skoleprosjekt som ble til en fane!
Dette trenger du:
•
•
•
•
•
•
•

Stoff: del dem inn i lyse og mørke stoff. (Det viktigste er å tenke valør og ikke
farger)
Skjæreutstyr (gjør arbeidet enkelt, men du kan selvsagt klare deg med saks)
Saks
Sytråd
Linjal og blyant
Symaskin (hurtighjørnene kan også sys for hånd)
Strykejern

Slik gjør du:
Finn fram stoffene du ønsker å bruke. Kanskje du trenger å stryke dem før du kutter
dem til? Følg arbeidsbeskrivelsen og bildene trinn for trinn etter nummereringen.
1. Hurtighjørner består av to kvadrater. De kan være like store eller som på disse
bildene, i to forskjellige størrelser. Bestem hvor store dine kvadrater skal være.
Det avhenger av hva du ønsker å lage. Kutt til i lyse og mørke stoff. Skal du
bruke flere av samme stoff, er det et godt tips først å kutte til en remse i den
bredden du har valgt. Deretter kutter du slik at det blir kvadrater bortover på
remsa.
2. Det kan være lurt å tegne opp diagonalen på vrange av stoffet du skal sy.
Legg stoffene rette mot rette der de skal sys.
Nål fast.
Sy på streken dersom du har tegnet opp, eller sikt inn diagonalt fra hjørne til
hjørne.
Er de to kvadratene i forskjellige størrelser, MÅ du sy slik at det er diagonalt
fra side til side. (Ikke fra hjørnet og inn mot midten).
3. Nå skal du klippe vekk hjørnet som er sømrommet på delen du har sydd fast.
Kvadratet som ligger under, blir som det var i størrelsen da du kuttet det ut.
Derfor er dette genialt dersom det har blitt sydd litt skjevt. Utgangspunktet er
rett. Brett nå trekanten som er igjen, over til rettsiden og stryk.
4. Er utgangspunktet ditt at du bare har brukt like store deler, kan du sy opp en
bunke. Lek med den videre sammensettingen. Hvordan skal de ligge???
Likt på linje bortover? To og to mørke mot hverandre? Det er veldig mange
muligheter her med å legge dem forskjellig. Det er dette som er så spennende.
Hvordan blir det om jeg legger dem slik?
5. Når du har bestemt deg, sys de sammen. Du kan sy dem i rader eller grupper
på 2 og 2 eller på 4 og 4.
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Dersom du har valgt å bruke to forskjellige størrelser på kvadratene, må du
bestemme hvor mange av hjørnene som skal få påsydd hurtighjørne. Du har 4
forskjellige alternativer. Du kan legge bitene utover og se hvordan det blir før du
bestemmer deg for hvilket mønster du vil ha.
Monteringen blir litt forskjellig ut fra hva du skal lage.
Dette velger du fritt!
Lykke til!
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