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LOVE MINI QUILT 

En enkel, men sjov miniquilt til at starte vores miniquiltprojekter. 

Dette minitæppe er perfekt til at fejre alle dine kære.  Den er hovedsageligt lavet af 

rester, men jeg købte et meter lyserødt stof til bagsiden og bindingen fra Helene 

Juuls stof.  Jeg har det her i mit Kærbyvej-atelier til kun 150DKK pr. meter. 

LOVE quiltet kan laves ved hjælp af rotary cut eller skabelonmetoden, og det kan 

syes med maskine eller i hånden. 

STOF OG TILSKÆRING 

Til quiltstørrelse 20" x 26" 

¾ meter hvid, sub skåret i: 

       42 x 2.5”x 2.5” 

       9 x 3”x 3” 

       2 x 22.5” x 2.5” 

       2 x 20.5” x 2.5”  

Bundt af stofrester med print, delskåret i: 

25 x 2.5”x 2.5”  

      9 x 3”X 3” 

1 meter stof til bagside og indbinding. 

       Underklip 3 x 3" WOF til indbinding. 

       Resten er til bagside. 



HALF SQUARE TRIANGLES (HST) 

 

Lad os først lave 18 HST med hvid x 3" og print x 3". 

Hvert par firkanter giver 2 HST, så du behøver kun at lave 9. 

Markér en præcis diagonal linje på vrangen af det lyseste stof. 

 

Sy præcis ¼" på hver side af den tegnede linje. 

Del firkanterne i trekanter ved at klippe på den tegnede linje. 

Pres hver enhed op, idet sømmen føres til den mørke halvdel. 

Skær til til 2,5" firkant. 

ASSEMBLY 

Brug diagrammet nedenfor som vejledning, læg stykkerne ud og sy dem i rækker. 

 

Sæt de 22,5" x 2,5" kantstykker på hver side af quiltet, pres, og sæt derefter de 

20,5" x 2,5" kantstykker på toppen og bunden af quilten. Pres igen. 

FINISHING 

Lav en quiltet sandwich, og quilt som ønsket. Det er nemt at quilte den med en lige 

linje med vandrefoden, eller du kan bruge din frihedsfod og quilte den. Brug et let 

løkkemønster med nogle hjerter gemt ind. 

Jeg quiltede min på min Moxie-langarmsmaskine med lidt hjertestykker, men det 

ville se fint ud med enhver anden quiltning. 

 

 

 

 

 



LAYOUT 

 


