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Lederen har ordet:
Kjære quiltevenner.
I skrivende stund har samfunnet rundt oss heldigvis begynt å vende tilbake til det normale, og vi får
håpe det fortsetter i den retningen. Styret i Bergen Quiltelag har likevel bestemt seg for at vi avlyser
alle møter i vår, og at vi satser på oppstart i september. En av grunnene er at Fana Kulturhus fortsatt
er stengt, da renhold av skoler og barnehager blir prioritert av kommunen, men hovedgrunnen er at
vi vil la det gå litt mer tid før vi møtes igjen, og kanskje vi kan bli kvitt 1-meters-regelen innen den
tid.
Programmet for høsten finner du her, og også på hjemmesiden vår. Der vil det komme beskjeder
hvis ting må forandres fra det planlagte på grunn av smittevernregler, og dette vil også bli lagt ut på
Facebook, så følg med jevnlig på disse media, eller ta kontakt med en i Styret hvis det er noe du
lurer på.
Så til slutt vil jeg ønske dere alle en god (quilte)- sommer med ferie i Norge, og vel møtt til høsten.
Hilsen Signe

Program for høsten 2020
Styret i Bergen Quiltelag har satt opp følgende program for høstsemesteret. Dette er med forbehold
om at arrangementene kan avvikles i forhold til de smittevernreglene som til enhver tid gjelder, så
forandringer kan forekomme. Vi vil i så fall legge dette ut på hjemmesiden og på Facebook, så følg
med her. Datoene står i alle fall fast.

Møteplan høsten 2020
8. september

Gjensynsfest med lotteri – Solfrid har butikk

13. oktober

Foredrag v/Turid Uren: "Det var en gang en restekurv"

24. oktober

Kurs v/Turid Uren, teknikker fra foredraget – se info side 4

25. oktober

Kurs v/Turid Uren, teknikker fra foredraget – se info side 4

10. november

Daisy Aschehoug Patterson forteller fra sitt quilteliv

8. desember

Julemøte med en ny vri!
Innlevering av prosjektet "Julen-varer-helt-til-neste-jul"
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Foredrag og kurs i oktober!!

Heldige er de som har en full restekurv!
I etterkant av foredraget "Det var en gang en restekurv" på BQL sitt oktober-møte, vil jeg invitere
til kurshelg 24. og 25. oktober.
Det blir to forskjellige kurs, hvert på 6 timer (inkl. matpause), som tar for seg forskjellige teknikker
som er vist i foredraget, og på slutten av foredraget vil jeg ha info om hva de forskjellige kursene
tar for seg. Noe grunnleggende blir likt på begge kursene.
Det jeg kommer til å fokusere på er at det ikke er nødvendig med all verdens fikse linjaler som er
blitt så populære, men at man ved bruk av enkle verktøy kan få spennende resultater. Med A4-ark,
linjal og rullekniv kan man komme langt! Kursene passer for alle.
Kurssted blir i Fana Kulturhus på Nesttun, og max 10 personer på hvert kurs. Mer utfyllende info
om tid og priser kommer når høstmøtene er i gang. Ta gjerne kontakt direkte med meg om det er
noe du lurer på eller vil melde deg på kurset allerede nå! tmuren@online.no
Hilsen Turid
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Hylkjeflaten 40, 5109 Hylkje

Quiltebutikken - Anne-Karis Quilt og Søm AS
Vi lever i en rar tid under denne pandemien. Quiltebutikken
har hatt midlertidig stengt i flere uker, men heldigvis har vi
en nettbutikk slik at det har vært mulig å kjøpe varer fra oss i
hele den stengte perioden. Nå har vi åpnet opp igjen den
fysiske butikken, men alle kurs og sammenkomster er ennå
utsatt på ubestemt tid. Det har derimot ikke bare vært
negativt å stenge butikken. Vi har hatt masse tid til å sy
modeller og gjøre ferdig ting vi har startet på tidligere. Nye
stoffer har kommet inn hele tiden så butikken er full av
nyheter til glede og inspirasjon!
Vi er veldig glade for at vi klarte å gjennomføre Syhelg Voss før Norge stengte ned. Nå håper vi på
at vi igjen kan invitere til vår månedlige Quiltekafé og mange nye spennende kurs fra høsten av.
Foreløpig er våre kurslokaler blitt gjort om til «filmstudio» og vi håper at vi om kort tid kan legge
ut filmer med små «kurs», gode tips og råd.
Tlf. +47 414 43 588 email: post@quiltebutikken.no hjemmeside: www.quiltebutikken.no
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BQL sitt felles syprosjekt
v/Anne Marie Bottolfsen
Vårt prosjekt har fått en flott start, men så ble det dessverre stopp
med felles innsats etter marsmøtet og alle begrensninger i
samfunnet.
Så jeg har hatt en opptelling og oversikt over hva vi har sydd hittil,
og hva vi skal sy videre.
Utgangspunktet er et quilt som måler 150 x 200 cm, da trenger vi
140 blokker a 15 x 15 cm.
Hittil har vi følgende:
Blokker sydd sammen og tråklet vatt på baksiden: 45 stk
Blokker sydd sammen uten vatt: 9 stk
Blokker sydd sammen halvveis: 5 stk
Vi har masse kuttede firkanter 15 x 15 cm, både lyse og mønstrede,
pluss en pose med mulige stoffer, så vi har nok av det.
10 ferdige kuttede vattbiter + 1 flak med vatt ca 1 x 1 m.
Vi bruker 20/80 vatt
Turid Uren har skrevet om teknikken vi bruker i Quiltemagasinet 2/2010, og vi følger hennes
fremgangsmåte.
Vi mangler vatt til 49 blokker hvis teppet skal bli den størrelsen vi har tenkt. Kanskje noen av dere
har «små» rester av 20/80 vatt som dere vil donere? Jeg tar med prøve av vatten på neste møte.
(Vi regner med at det blir i september)
Videre fremgang:
Sy sammen resten av firkantene lys/mønstret med maskin, og tråkle vatt på baksidene. Sy og snu
med retten ut. Sy sammen vendeåpningene for hånd. Stryke.
Quilting: Foreslår håndquiltet sirkel i midten av hver blokk. Jeg har med prøve. Super anledning til
litt enkel håndquilting, også hvis du er uøvet.
Laget har alt utstyr tilgjengelig.
Sammensying av blokkene til slutt. Er det en quiltegruppe/klubb som melder seg til denne jobben?
En fin sikk/sakk søm på maskin, eller en mønstersøm. Eller skal det gjøres for hånd?
Syglad hilsen fra Anne Marie B
**************
Quilteliv i krisetider
v/Anne Marie Bottolfsen
Som så mange andre i disse tider, har jeg brukt tid på å rydde og organisere i heimen, eller rettere
sagt i forrådet av stoffer og quilterelatert utstyr. Masse er blitt ryddet og sortert i esker, kasser og
poser. Jeg vet at jeg, i likhet med mange quiltere, har mer enn jeg noen gang kan få brukt opp, og så
har jeg funnet mye jeg ikke husket at jeg hadde, og så fikk jeg nye ideer og inspirasjon. Gamle
quilteblader har jeg sett igjennom, gjemt på noe og med tungt hjerte kastet resten.
Her er litt av det jeg har sydd av mine funn:

Bilde 1: Nytt dørskilt. Min mor broderte navnet i sin tid, og nå ble
det oppfiffet med ny ramme av røde, smale striper
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Bilde 2: Noen trykte motiv fikk kanter rundt, og ble til et lite quilt
som henger på «kunstveggen» utenfor inngangsdøren vår. Her
skiftes det etter årstid og humør
Bilde 3: Sydde muntre munnbind
etter egen ide og design. De ble
populære hos den yngre garde,
men forhåpentlig snart overflødige.
Syglad hilsen fra
Anne Marie B

Twister
v/Anne Ingrid Alme
Etter at årsmøtet i NQF vart avlyst, kom det ein del videosendingar frå QuilteHilde på facebook. I
desse sendingane viste ho bl.a korleis ein kan lage sine eigne linjaler til Twister utan at det blir for
mykje stoff som går til spille. Dette fekk eg lyst å prøva.
Eg tegna opp ruter på papir som skulle forestilla stoffruter. Eit anna papirark vart brukt til å tilpassa
linjal-størrelsen før eg brukte malplast for å laga twister-malen. Stoffruter vart tilpassa og sydd
saman, eg brukte malen for å tegna opp rutene før skjæring. Etterkvart som eg skar ut rutene og
fekk dei plassert i rett rekkefølgje, oppdaga eg korleis det heile fungerte og korleis eg kan planlegge
eit twistermønster.
Eg tok også mål av arbeidet før og etter «twistinga» for å finna ut kor mykje mindre det ferdige
arbeidet vart. Tilslutt var det quilting og lukkekant som vart gjort. Mesteparten av quiltinga vart
gjort med quiltelinjaler.
Det vart også ein 17.mai-løpar i raudt, kvitt og blått i same teknikk og med same quiltemønster.
Det var moro å jobba med denne teknikken, så dette blir det nok meir av!
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Syplassen min
v/Anne Ingrid Alme
Med ei lita leilighet er det ikkje plass til eige syrom. Symaskina mi står på ei stor benkeplate av tre
(60 x 200 cm) på det eine soverommet. Her har eg ein flunkande ny regulerbar arbeidsstol som er
svært god å sitta på. Innafor soverommet er det ein bod der mesteparten av stoffet ligg i plastkassar
med lokk. Symaskinparken min består av 3 sysmakiner: 2 som fungerer og ei handsvevemaskin
som står til pynt. Denne siste maskina – ei Singermaskin – har vore bestemor si. Den eldste
symaskina mi kjøpte eg i 1980, ei Bernina 830. Den brukar eg no mest til kurs og syaktivitetar
utanfor heimen. Den nyaste Berninaen kjøpte eg for
nokre år sidan og det er den som står framme på
sybenken.
Skjæring og stryking foregår på kjøkkenbenken. Det er
ikkje så mange meter å gå mellom arbeidsplassane, så
det går heilt fint. Godt å strekke ryggen innimellom er
det også. Eg er ingen storprodusent på syfronten, men
eg likar å lage forskjellige produkt med hendene og
kan ikkje tenkje meg eit liv utan symaskin. Eg må
innrømme at eg er litt misunneleg på dei som har
syrom. Det er lov å drøyma...

Småprosjekter i en koronatid
v/Signe Haugen
Ekstra mye innetid gjorde meg så rastløs at jeg satt i gang en større reorganisering av
hyllesystemene i stuen min i april. Da endte jeg opp med noen nye overflater som ropte etter å bli
dekket av quiltete duker og løpere. Elementene som danner mønsteret er 3,5 inch ferdig mål. Alt er
laget etter nøyaktige mål med Quick Curve Ruler-linjalen, som jeg er blitt veldig glad i, og her er
resultatet:
• En liten og en større løper i samme (egenfargete) stoffer og laget på samme måte til toppen
av en ny vinklet bokhylle.
• En firkantet duk til å dekke platen av et nytt bord jeg laget av gamle IVAR-hyller.
Siden alle quiltebutikkene i mils omkrets var stengt, måtte jeg i mangel av bordvatt bruke noen
gamle velbrukte duker som mellomlag i duken. Det fungerer fint, all krymping er unnagjort for
lenge siden i det materialet!
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Restesøm i koronaens tid
v/Tordis Davidsen, Foto Marit Haugland
Midt i mars stengte regjeringen Norge ned, vi fikk beskjed om å holde oss hjemme. Det ble en
annerledes tid for alle, nødvendig i den situasjon vi var i da. Tiden gikk og landet ble sakte åpnet
opp igjen. I begynnelsen av mai var det kommet så langt at vi kunne møtes i små grupper på 5, med
1 meters avstand. Til min store glede ringte Anne Marie, en quiltevenninne en dag og spurte om
jeg ville være med på samsying, i hennes blokk var det et rom med stor plass vi kunne benytte.
Gjett om jeg sa ja!
Så møttes vi 19. mai, med symaskiner, restestoffer og topp humør. Meningen var at vi skulle sy
samme mønster, men med hver våre stoffer. Men først måtte vi ha "Vis og fortell”.
Eva viste frem stjerneblokker hun hadde sydd av firkanter på 2,5 inch (foto 1). Av de avkuttede
stjernespissene, sydde hun enda mindre stjerner (foto 2). Hun hadde også vært med på et on-line
kurs av MrsMoen og lært forskjellige teknikker. (foto 3 og 4). Til sist viste hun en duk sydd av
japanske stoffer (foto 5). Anne Marie hadde også sydd stjerner, meget fargerike sådanne (foto 6).
Mye inspirasjon å hente i disse arbeidene.
Tilbake til vårt prosjekt: forslaget var at vi skulle sy et mønster som heter "Confetti". Det egnet seg
fint til rester, jo flere stoffer jo bedre. Mønsteret besto av firerblokker av ruter på 2 x 2 inch, med
lyse strimler på 2 x 3,5 inch mellom. Jeg hadde kuttet biter på forhånd av de aller eldste restene.
4 symaskiner durte og gikk, mens Anne skar lyse strimler. Midt på dagen hadde vi spisepause med
medbrakte matpakker, praten gikk og vi storkoste oss. Men allting tar slutt, så også vår formiddag
med resterøm! Om vi ble ferdige med prosjektet vårt? Nei langt ifra. Fortsettelse følger …..
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Quilteliv i krisetider:

En liten hilsen fra mitt syrom.
v/ Kjersti Stenhjem Lie.
Jeg begynte å quilte for alvor for omtrent 20 år siden. Flere
kvelder i uken dro jeg symaskinen frem fra skapet i gangen etter at
barna var lagt, og satt ved kjøkkenbordet og sydde. Det var ingen
andre muligheter, sånn var det bare. Og det gikk jo helt strålende,
selv om det var litt styr.
For fem år siden flyttet datteren vår ut, og rommet hennes ble mitt
syrom. Hvilken lykke! Det fungerer også som hjemmekontor, men
det er Syrom som er navnet! Her har jeg 3,8 meter med vindu på
én vegg, og en lang pult under vinduet, fra vegg til vegg. Her er
plass til skjærebrett, symaskin og Mac (som legges vekk når jeg
får venninner på sy-besøk, selvsagt).
Bordbena til pulten er fire trådkurv-stativer fra IKEA. Alle 16
kurvene er stappfulle av stoff. En kurv til hver farge. Sånn omtrent. Jeg prøver å sy mest mulig av
stoffer jeg har «på lager», men av en eller annen grunn er kurvene stadig vekk like fulle.
På veggen har jeg hengt linjalene mine på hver sin spiker. I noen lange, smale tre-skuffer fra
Jernbanen står glass med knapper og masse quilterelatert «rot». Langs den ene veggen er det Billyskap (med glassdører) med alt fra blader, bøker, syutstyr, bokser med stoffrester og med
lukkekanter.
Nå i corona-tiden har jeg tilbragt mye tid her,
men ironisk nok ikke sydd så mye som jeg
pleier. Det har vært hjemmekontor,
fjernundervisning og møter på nett. Når
arbeidsdagen har vært over har jeg hatt behov
for å ha litt pause fra rommet. Men litt
«putling» har det blitt, og jeg har blant annet
sydd en del småting med «quilt-as-you-go»teknikk. Det har vært utrolig kjekt. Her har jeg
fått brukt en del små stoffrester og ikke minst:
vatt-rester. Inspirasjonen til dette kommer
hovedsakelig fra Svetlana Sotak. Hun har en
egen Youtube-kanal med masse inspirasjon.
Den anbefales på det varmeste!
I denne siste tiden har jeg også fått «slaktet» noen skjorter etter inspirasjon fra Maurtua Tekstil.
Stoffene ligger klar til bruk i en gjennomsiktig plastboks med lokk. Det er enda flere skjorter som
må strykes, klippes og skjæres. Men det haster ikke.
Et av prosjektene som er på planen i sommer er å få ryddet i alle bladene og bøkene mine. Jeg må
innrømme at jeg har ALT for mange. Det store spørsmålet er om jeg har hjerte til å kaste? eller gi
bort? Det skal bli en kamp!!
Ha en riktig sømmelig sommer alle sammen! ☺
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Hei, her kommer en liten oppdatering fra Quiltestæsj
v/Torill Setre
De siste par måneder har vært annerledes og litt rare for oss alle. Mange
har hatt hjemmekontor eller blitt permitterte fra jobbene sine. Vi har
måtte holde oss mye hjemme og da er jeg glad for å ha en hobby. Jeg har
sett på sosiale medier at mange quiltedamer har fått mer tid til å sy og det
er så mye fint som blir vist. Jeg har også fått sydd en del selv, samt fått
sendt ut mange fine pakker til quiltere rundt om i landet
I disse coronatider har jeg gått litt utenfor min komfortsone og postet
noen videoer på Facebook hvor jeg viser hvordan dere kan sy noen av
mine gode gamle favoritter som jeg fant på i mine messedager. Det slo
veldig godt an og mange har sydd både penaler og sminkevesker den siste
tiden.
Den fysiske butikken ble stengt i februar grunnet sykdom så nå er det
nettbutikken som gjelder inntil jeg finner et nytt butikklokale. Jeg kan kort fortelle at
strålebehandlingen hadde så god effekt at den fjernet hele svulsten og dermed slapp jeg operasjon!
Jeg føler meg veldig heldig og enormt takknemlig.
Mye varer er blitt forsinket grunnet corona men det er bare til å glede seg over alt det fine som er
ventet inn fremover. Nyheter legges ut på Facebook og på nettsiden.
Til høsten kommer det en dyktig designer som skal holde helgekurs. Jeg krysser fingre for at dette
er gjennomførbart og venter derfor litt med å gå ut med mer info til det er helt sikkert.
Ellers håper jeg at dere alle har det bra og er friske. Håper også at dere finner veien til nettbutikken
for en hyggelig handel. HUSK varer kan bestilles i nettbutikken og hentes etter avtale i Åsane (velg
hent i butikk), ellers har jeg fast lav porto på kun kr 59,-. Jeg er veldig takknemlig til dere som
støtter opp under, spesielt i tiden som har vært.
Quilteklem, Torill

Quilting i sommer!
Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at jeg tar imot tepper til
quilting, på tross av korona. Jeg har sprit, og vi holder avstand.
Jeg forstår at enkelte kan tenke at det er langt å kjøre til Hylkje.
Jeg er i sentrum flere ganger i uken på vei til/fra jobb. Jeg kan
treffes der for levering/henting om noen ønsker det. Det er bare å ta kontakt.
Jeg ønsker dere alle en fin sommer!
Hilsen Anne, Quiltestallen
Tlf. 93 25 32 33
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Tepper til glede
v/ Anne Kari Reutz
Hei alle sammen!
Nå er det avgjort at det ikke blir noe av overleveringen av tepper til Barneklinikken fredag 12. juni.
Det var jo ventet, og når neste overlevering blir, er ikke godt å si. Men - det er bare å sy i disse
koronatider, for vi har tre forskjellige ting som er ønsket.
1. Kuvøsetepper. Målene på disse er 80/100 cm x 140/150 cm. Toppen bør være dus/nøytral og
baksiden MÅ være mørk og IKKE av fleece pga statisk elektrisitet. Her er det mangel på tepper.
2. Tepper til klinikk for Psykisk helsevern for barn og unge. Som jeg skrev i forrige mail skal disse
teppene være annerledes enn kuvøseteppene. Pasientene her er fra 12-13 til 18 år. Jeg fikk beskjed
om at de yngste ikke likte "barnslige" motiver, de ønsket tepper som var mer
ungdommelig/voksent, og at det var en viss størrelse på teppene. De var også interessert i
veggpynt, sengetepper og tepper til å lage det koselig i f.eks. lenestoler.
3. Nett. Når pasienter blir lagt inn på sykehuset, får foreldrene utdelt forskjellige skriv og noen
"småsaker", som antibac osv. Dette fikk de i noen kjedelige plastposer, men så var det altså de
ansatte kom på oss qultedamer og spurte om vi kunne tenke oss å lage nett til dem. Nettene må
romme A4 ark, og kan skjæres vel 30 x 40 cm og syes med fransk søm. Lettvint! Hankene skjæres
8 x 30-40 cm.
På fredag var jeg og leverte 12 tepper og 95 nett fra Arna Quiltelag. Jeg traff Anne-Jorunn
Langeland utenfor Konrad Birkhaugs Hus, og hun tok de med videre til Marie Joys Hus. Det måtte
ikke være noe stopp på veien før teppene kom frem til riktig sted. På sykehuset er alt selvfølgelig
strengt nå mht smittevern, og når vi neste gang kan treffes neste gang er usikkert. Hvis noen av
dere vil levere noe i mellomtiden, så ta kontakt med meg. Jeg håper dere vil formidle denne mailen
til så mange som mulig av medlemmene deres.
Det kan jo ta sin tid før vi kommer tilbake til "normalen", men i mellomtiden så ønsker jeg dere en
god og "koronafri" sommer. Kos dere med sying og ta godt vare på hverandre!
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Nytt fra "Søstre for søstre"
v/Margun Vatshelle
Her kommer en liten rapport fra Søstre for
Søstre. Jeg var godt i gang med å planlegge
Ungdomsmapper
levering i begynnelsen av mars…..så kom
Corona og det ble satt på vent som alt annet i
Norge og resten av verden. Heldigvis begynner livet å gå mot normalen igjen og jeg har fått levert
både til Bergen Krisesenter og Fjell Krisesenter.
Gikk til storhandling på Spar Kjøp slik jeg pleier. Planlagte å handle til 40 mapper. Det blir en
ganske full handlevogn, og i tillegg er det innkjøp til barneposene. Jeg må alltid forklare hva jeg
handler til, slik at jeg ikke blir sett rart på…det lures nok på hva en person skal med så mye såpe og
shampo! Denne gangen var damene på Kokstad utrolig hjelpsomme med pakking i kasser, de
sorterte produktene og hjalp meg ut i bilen. Kjekt å møte så mye hjelpsomhet.
Jeg pakket 13 mapper + 10 barneposer til Fjell. (De har ikke så stor pågang som det er i Bergen.)
Bergen får 33 mapper til dame + 21 barneposer. Bergen får og noe jeg har kalt ungdoms-mappe.
Der pakket jeg div tiltenkt jenter over 12 år. Pakket 6 mapper, så får jeg høre hvordan dette blir tatt
imot.
Jeg er veldig imponert over innsatsen dere alle gjør med å sy mapper. På hvert møte har jeg med
meg flere mapper hjem og det er jeg veldig takknemlig for. Jeg hadde nok mapper på lager til hele
denne leveringen. (noen få mapper er nå igjen).
De som var til stede på medlemsmøtet vårt i november og fikk høre hvordan det var på krisesenteret
ble grepet av det som ble fortalt, og vi forstår at jobben vi gjør for dem betyr mye. Håper alle
fortsatt er med på dugnad til Søstre for Søstre videre. Vi har og fått penger fra Fana Sparebank som
vi er veldig takknemlige for.

Pakking pågår
Innhold til barneposer

Levering til Bergen Krisesenter
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Smarte løsninger til syrommet
v/Signe Haugen
Etter å ha sydd og quiltet i over 40 år har jeg funnet på mange smarte (synes jeg) og fleksible
løsninger på syrommet mitt, noe som gjør syhverdagen enklere og mindre slitsom. Det kan bli
mange timer ved symaskinen når inspirasjonen slår til, og enkle småting kan ha stor virkning. Her
ser du noe av det som er i bruk for tiden:

Et fleksibelt hyllesystem (IVAR)
Et
gjør at man kan utnytte plassen
maksimalt. Blå soppkasser med
merkelapper gjør det lett å finne
frem

Avlastningsbord på de
merkeligste steder – her på
understellet av strykebrettet.

Et gammelt vinstativ
kan brukes til så mangt.

Et snurrefat (også fra IKEA)
gjør diverse hjelpemidler lett
tilgjengelig ved symaskinen
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Symaskinen er felt ned i sybordet
– ingen høye skuldre når man syr
eller quilter.

Store bøyler på veggen
gir god oppbevaring av
lange ruller.

En lett pinnehylle hengende
fra taket – både til å legge på
og henge fra.

Hjul på mest mulig av inventaret – ting
kan flyttes uten tunge løft. På mitt
syrom er det nå 16 gjenstander som har
større eller mindre hjul.

Oppskrift på twister-hjerter
v/Signe Haugen
Følg oppskriften som følger med mini-twister-linjalen
med hensyn til kutting av firkanter og kantstrimler.
Lag et liggende hjerte som vist her. Lag også 4 enkle
blomster ved hjelp av en enkelt farget firkant med
kantstrimler rundt i riktig bredde.
Sy, kutt og sy sammen igjen som forklart i
bruksanvisningen til linjalen. Lag 4 enkle blomster på
samme måte. Renskjær hvis nødvendig.
Hjerteblokken står on-point og trenger å få fylt ut
hjørnene. Kutt 4 kvadrater av bakgrunnstoffet med
sidekant lik sidekanten på de enkle blomstene pluss
minst en halv inch. Kutt disse kvadratene i to diagonalt,
og sy dem fast på 2 sider av hver enkel blomst, slik at
det dannes en stor trekant. Sy disse fast langs hjertets sidekanter. Se skisse.
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