
Quiltrally Stjerner 
Saml stjerner på en tur rundt i de midt- og nordjyske 
Patchworkbutikker og sæt dem op til en løber eller dækkeservietter. 
Har du mange stjerner kan de sættes op til en quilt. 

Stjerneblokken er 15 cm plus sømrum. Her beregnes sømrum til symaskinesyning på 0,75 
cm, og stjerneblokken skal således være 16,5  x 16,5 cm. Blokkene kan let optegnes på 
karton og syes i hånden. Stjerneblokken syes efter butikkens anvisning. 

 
Den store kvadratblok inklusiv stjerneblokken måler 30 x 30 cm og består af 5 farver til 
kvadrater, men der kan sagtens være flere farver.  
Til kanter til en dækkeserviet skal der bruges 25 cm i 110 cm’s bredde. 

 
1. Stjerneblokkene syes ind i en gruppe af kvadrater, som er i 3 størrelser. Se 

diagrammet. Færdig størrelse på kvadraterne er: 
10  x 10 cm (Skæres 11,5 x 11,5 cm) 
 5 x 5 cm  (Skæres 6,5 x 6,4 cm) 
2,5 x 2,5 cm (Skæres 4 x 4 cm) 

2. Læg felterne op. Se diagram. Sy blokken sammen ved først at sy de mindre kvadrater 
sammen til enheder og dernæst i rækker. Til slut samles rækkerne og enhederne i 
blokken.  

Løber: 
Løberen består af den samme blok, blot roteret, så der kommer spil i den. En god ide er at 
lægge hele løberen op med alle de små kvadrater, da farverne bedre kan fordeles hen over 
stykket. Længden er også nem at variere, og ligeså er det muligt at indsætte flere stjerner 
efter ønske. 

a. Sæt evt. en bred samlende kant rundt om stykket. Skær den 6,5 cm. 
b. Saml forsiden, mellemfor og bagside og quilt stykket. 
c. Quilt diagonalt linjer igennem nogle af kavdraterne, samt quilt uden om alle 

stjernerne. 
d. Renskær og sæt et kantbånd rundt om.  

Dækkeserviet: 
a. Skær kantdele og sy dem rundt om den store kvadratblok. Kanten ovenover og 

nedenunder blokken skæres 4 cm, og i begge ender skæres kanterne 9 cm. 
b. Saml forsiden, mellemfor og bagside og quilt stykket. 
c. Quilt diagonalt linjer igennem nogle af kavdraterne, samt quilt udenom alle 

stjernerne. Her kan der med fordel quiltes helt ud over kantstykkerne. 
d. Renskær og sæt et kantbånd rundt om.  

 

God fornøjelse fra de Midt- og Nordjyske Quiltrally Butikker. 


