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Elsker du også at sy? Nyder du selv at fremstille smukke ting til hjemmet, som 
samtidig er anvendelige og praktiske? Er du som forfatteren totalt afhængig af 
stoffer? Ja, vi mener altså dejlige, bløde stoffer i metermål, som efter en tur gennem 
symaskinen forvandles til 12 skønne tæpper i nyt og inspirerende design.

Så er dette bogen for dig. Læs, nyd og bliv inspireret til selv at gå i gang. Bogen er 
fyldt med lækre billeder og gennemarbejdede syvejledninger. Patchwork er må-
ske nok en gammel kending inden for håndarbejde, men her får den et friskt og 
moderne pust i hænderne på Helene Gravenhorst.

http://www.muusmann-forlag.dk
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4 FORORD

FORORD
“Der var engang for mange år siden en lille, lyshåret pige, som boede helt deroppe, hvor Dan-
mark er dejligst, og lyset er smukkest, nemlig i Skagen. Den lille pige elskede at tegne og male, 
hvor hun end gik, havde hun altid papir og farveblyanter på sig. Føje år senere købte hun sin 
allerførste symaskine, og de vidunderligste ting begyndte at ske.”

Sådan kunne eventyret om min første bog starte. For et eventyr, det har denne vidunderlige 
rejse gennem det sidste års tid været. Rejsen fra hjemme-hygge-hobby-patchwork-syerske 
til udgivet forfatter har været vildt spændende. Overvejelserne undervejs har været mange. 
Hvorfra skulle jeg overhovedet få ideer nok til en hel bog? Hvordan tackler jeg det at levere 
noget på skrift, som faktisk skal kunne læses og forstås af andre? Hvorfor tror jeg overhove-
det, at jeg er dygtig nok til at skrive en hel bog? Hvem i alverden vil købe en bog skrevet af 
mig? Hvad med billederne? Hvor finder jeg den rigtige fotograf? Kan jeg mon huske at tegne 
illustrationer på computeren? Hvornår får jeg igen tid til at sætte mig ned for bare at sy noget 
andet end tæpper? Der har været rigtig mange hvad’er og hvorfor’er undervejs, men det har 
samtidig været et fantastisk, superspændende og særdeles lærerigt år. Hvem ved, måske 
kunne jeg endda finde på at gøre det igen …

“DOUBT KILLS MORE DREAMS  
THAN FAILURE EVER WILL.”

Min far var meget dygtig til at tegne, han havde en engels tålmodighed til at udfylde et ternet 
A4-ark med de mest fantastiske, til tider umuligt indviklede, geometriske mønstre. Jeg elskede, 
når jeg fik lov til at farvelægge dem bagefter.

Jeg bevæbner mig stadig med farver og papir i form af en ternet A4-blok og en gigantisk kasse 
farveblyanter, når jeg får ideer til et nyt projekt, og vupti er jeg tilbage i barndommens glade, 
geometriske farveladeverden. Nu får skitserne endda et værdigt liv med smukke stoffer og 
min elskede Bernina-symaskine.

Patchwork og jeg har indtil videre kendt hinanden i 20 år, og jeg har været vidt omkring inden 
for patchworkens brede spektrum; syet stort og småt, pænt og grimt, holdbart og uholdbart, 
til gaver eller eget brug. Jeg startede i den traditionelle stil og syede efter andres mønstre. 
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De seneste par år har jeg været meget inspireret af 
den moderne, minimalistiske stil, og jeg syer nu oftest 
efter egne ideer og mønstre. Jeg er så heldig at have et 
kæmpe syværelse med god plads til alt mit habengut. 
Og jeg elsker specielle patchwork-linealer, hvor an-
dre har tegnet og regnet, prøvet og øvet samt endelig 
fremstillet for at lette arbejdet for mig. Jeg har mange 
forskellige af disse, ofte dyre, stykker akryl liggende, og 
disse gav mig ideen til at anvende enkelte linealer til helt 
andre mønstre, end det de oprindeligt blev købt til. Ca. 
60 linealer har jeg i alt, når de almindelige tælles med. 
Temmeligt skræmmende … måske jeg skal tænke på at 
forhøje min indboforsikring. Jeg indrømmer ærligt, at 
alle ikke er afprøvet endnu.

Bare rolig! Du behøver slet ikke være nervøs for, at du 
nu skal ud og investere i mængder af dyre linealer for 
at få glæde af min bog. Jeg tror nemlig på, at hvis du har 
syet patchwork i blot få år, er der en god chance for, at 
du allerede har en enkelt af de anvendte linaler liggende 
derhjemme. Eller måske har du en god sy-veninde med 
et arsenal, du kan låne fra? 

Tænk også lige over dette: Helt ærligt, har du nogen-
sinde syet alle tæpperne fra en enkelt bog? Nej, vel. 
Dette håber jeg selvfølgelig, at du får lyst at gøre med 
netop min lækre bog. Spøg til side – begynd med de 
mønstre, der passer til din lineal, og ønsk dig de andre 
senere.

Helene Gravenhorst, juli 2015
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STJERNER  
OG PRIKKER
Jeg elsker quilts med stjerner og vender tilbage til det motiv igen og igen. Mere traditionelt 
bliver det næppe, stjerner er et meget anvendt motiv. Endnu en gang har jeg hentet inspira-
tion i et traditionelt mønster, “Seven Sisters”, der oprindeligt er syet af romber. Da der ikke er 
mange gennemgående ligeud-sømme, når der anvendes romber, og det derfor ikke er så nemt 
at gå til på maskinen, var dette mønster traditionelt håndsyet. Jeg har valgt at dele romberne 
i ligesidede trekanter, hvilket gør tæppet supernemt at sy på maskine.

Den sekstakkede stjerne dukkede op blandt mine 60 grader-skitser, jeg har bare forlænget 
“Seven Sisters”-mønsteret med 3 ekstra stjerner, da jeg ikke er vild med kvadratiske quilts. 
Kroppen er nu engang rektangulær, og mine tæpper er alle syet til at kunne dække en voksen 
krop.

Stofferne er primært valgt, fordi de har et prik-lignende mønster (jeg elsker prikker), men også 
fordi der er mange stofserier i butikkerne med ens print i mange forskellige farver, så de passer 
sammen, uden at man skal tænke for meget over farvesammensætningen.

FÆRDIGE MÅL 55 x 76 inches (ca. 140 x 195 cm)



MATERIALER
OBS! Alt stof er minimumsmål, jeg har ikke beregnet stof nok til at fjumre og skære forkert. 
Her må du tage en debat mellem tilliden til dine evner og hobbybudgettet.

Alle ægkanter skæres væk, inden du går i gang.

 � Baggrundsstof: 210 x 110 cm

 � Mønstrede stoffer, 1-10: 35 x 110 cm af hver farve

 � Foldekant: 50 x 110 cm (der er nok til overs af stof 1-10 til en spraglet foldekant, hvis du 
vil det)

 � Bagside: 300 x 110 cm

 � Quiltevat: 160 x 210 cm

 � Spraylim

 � Almindelig tråd til maskinquiltning + matchende undertråd

VÆRKTØJ
 � 60 graders-lineal, minimum 8 inches. Jeg har investeret i den store på 12 inches, alle 

mindre 60 graders trekanter kan jo snildt skæres med denne store sag, således behøver 
du kun at investere i én størrelse. Min er fra Creative Grids, så den mangler den øverste 
spids, hvilket er en stor fordel ved sammensyningen.

 � 6 x 24 inch-lineal



UDSKÆRING
BAGGRUNDSSTOF

 � Skær 13 strimler à 6 inches i stoffets 
fulde bredde. Af disse skæres 130 tre-
kanter efter linealen. Sørg for, at 6 inch- 
stregen er placeret langs stoffets kant. 
Se tegning SP-a.

MØNSTRET STOF 1-10
 � Skær 2 strimler à 6 inches i stoffets fulde 

bredde af hver farve. Af hver farve skæ-
res 12 trekanter efter linealen. Sørg for, 
at 6 inch-stregen er placeret langs stof-
fets kant. Se tegning SP-a.
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Tegning SP-aSP-a



FREMGANGSMÅDE
Nu skal alle trekanterne lægges op i rækkefølge/mønster, inden du kan sy dem sammen. De 
syes sammen i lodrette rækker. Her er det en klar fordel at have en designvæg eller en stor plan 
flade som spisebordet eller dobbeltsengen. Se tegning SP-b for korrekt oplægning.

Tegning SP-bSP-b



OBS! Det er vigtigt, at trådretningen ligger den rigtige vej på alle trekanter under sammensy-
ning, ellers kan strimlerne strækkes meget ud af facon, når du er færdig. Trådretningen løber 
på langs af den brede kant, modsat den afskårne spids. Se tegning SP-c.

På alle tæpperne med 60 graders trekanter har jeg valgt at stryge mine sømrum til hver sin 
side. Som med så meget andet inden for patchwork er dette ikke noget, man SKAL gøre, men 
en af de mange ting, man KAN gøre. Du skal bare have tænkt hele processen igennem fra 
starten. Det færdige forstykke får ikke tykke buler dér, hvor 6 trekanter mødes, hvis søm-
rummet presses til hver side. Eneste ulempe er, at der ikke kan quiltes “in-the-ditch”, altså 
syes lige oven i sømmen. Dette havde jeg taget højde for og vidste, hvordan jeg ville quilte.

Skær de yderste trekanter til, en sømrumsbredde fra midten af trekanten. Se de røde linjer på 
tegning SP-b.

Hvis du har overholdt trådretningen under sammensyningen, burde dine strimler være lige 
lange, da de består af lige mange, lige store trekanter, og sammensyningen af de enkelte  
strimler til en hel forside skulle ikke være noget problem.

Trådretning ved sammensyning

Tegning SP-c

SP-c – Trådretning ved sammensyning



Når du syer de enkelte rækker sammen, skal du være meget omhyggelig med at sætte knap-
penåle i, så du ikke mister spidsen af trekanterne i syningen. Jeg sætter en nål igennem nøjagtig 
lige ved spidsen af trekanterne på både den ene og den anden strimmel. Denne første nål 
holder ikke lagene sammen, den markerer blot, hvor de skal passe sammen. Herefter sætter 
jeg en ny nål i, lidt ved siden af den første, til at holde stofferne sammen under syning. Dette 
gøres ved alle trekantspidserne langs sammensyningskanterne. 

Hvis alle trekanterne lå rigtigt, og du har været omhyggelig under syningen, har du nu en flot 
forside med 10 skønne stjerner. 

Nu skal bagsidestoffet gøres klar. Del stoffet på langs i to stykker à 110 x 150 cm. Sy sammen 
på de lange sider til et stykke på 150 x 220 cm. Jeg bruger her normalt et lidt bredere sømrum 
på minimum 1 cm. Sømrummet presses til hver sin side. Læg nu de 3 dele, nystrøget bagside, 
quiltevat og nystrøget patchworkforside, sammen med spraylim.

 � Se teknikafsnittet SPRAYLIMNING på side 188.

Så skal der quiltes. Her har jeg brugt en tråd, der matcher baggrunden, og jeg har syet ligeud 
med sænket overtransportør og min favoritstikning (nummer 4 på min Bernina.) Dette er en 



bred buet/bølget zigzag, jeg ofte quilter med, når jeg som her har presset sømmen til hver side. 
Quiltningen følger alle trekanternes sammensyningslinjer og fremhæver dermed det tydelige 
gittermønster, som trekanterne danner.

Når du er færdig med quiltningen, skal det overskydende quiltevat og bagsidestof skæres væk 
fra kanter og hjørner, så du har et nogenlunde perfekt rektangel. 

SPRAGLET FOLDEKANT
Skær nok 2 inch-brede strimler af resterne af stof 1-10, til du får en stimmel, der er lidt mere 
end 7 meter lang efter sammensyning (husk de diagonale syninger). Denne foldekant syes på 
tæppet helt på samme måde som den ensfarvede. Nemt ikke?

ENSFARVET FOLDEKANT
Stoffet skæres ud i 7 strimler à 2 inches i stoffets fulde bredde. Disse syes sammen med 
diagonale syninger til en lang strimmel, der foldes på langs, ret mod ret, presses og monteres 
på tæppet.

 � Se teknikafsnittet FOLDEKANTER på side 191.



ALTERNATIVE FARVEVERSIONER
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FORFATTEREN
Helene Gravenhorst er 46 år og bor på Østerbro i København. Købte sin første symaskine 
som 15-årig og har syet i sin fritid lige siden. Gennem de sidste 20 år er det patchwork, der 
har interesseret mere og mere, for gennem de seneste år at blive til en fuldtidsbeskæftigelse.
De sidste 4 år har Helene arbejdet deltids i patchworkbutikken Speich Design i Lyngby, hvor 
hun også underviser i forskellige teknikker. Sommeren 2013 syede hun live på TV2 Frihuset, 
hvor mange fik øjnene op for hende samt for tæpperne, hun laver. Hendes stil er humoristisk, 
farverig og moderne, helt i tråd med tidens boligindretning. 

Kontakt Helene på designbyhelene@gmail.com, og send endelig billeder af de tæpper, du syer 
efter mønstrene her i bogen, så lægger hun dem ind på sin blog: designbyhelene.blogspot.dk.

http://designbyhelene.blogspot.dk
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