Triangelpapir

....et meget godt hjelpemiddel når du skal sy halv-kvadrater (fig. 1) eller kryss-kvadrater (fig. 2). Du oppnår et
raskt resultat samtidig som
det gir større nøyaktighet.
Papiret finnes på ruller i hele
og halve størrelser i inch (1
inch, 1 1/4, 1 1/2”, 2”. 2
1/2”, 3”, 3 1/2”, 4”, 4 1/2”, 5”
og 6”).

Fig. 3

Slik bruker du triangelpapiret

Regn ut hvor mange ruter du
trenger av papiret. For to ferdige
kvadrater trenger du kun 1 rute.
Kutt papiret litt utenfor strekene på
begge kortsider. Disse skal renskjæres senere.
Kutt de to stoffene du skal bruke for
å lage kvadratene. Kutt to remser
litt bredere enn papiret. Legg de
sammen rette mot rette og stryk de
sammen (fig. 6).

Halvkvadrat

Fig. 1

Fig. 4

Krysskvadrat

Legg så på papiret og fest lagene
forsiktig sammen med noen knappenåler (fig. 8). Pass på så stoffet
og papiret ligger helt glatte mot
hverandre. Her er det greit å bruke
litt lange og elastiske nåler. Det
finnes noen lange og “slanke” nåler
i salg med blomsterhoder (fig. 7).
Disse er kjekke å bruke til dette,
men også ellers når du skal sy sammen lapper og stoffer.

Fig. 2
Navnet på disse er “Triangles on a
Roll - Half Square Triangle Blocks
eller Quarter Square Triangle Blocks.
Half Square Triangles bruker du når
du skal lage halvkvadrater og Quarter Square Triangles for kryss-kvadrater. Produsenten heter Triangles
on a Roll og har også utgitt en del
hefter med veiledning og ideer om
hvordan du kan bruke trekanter i
dine arbeider og sette de sammen
til flotte prosjekter.
Fig. 6

Når du skal avgjøre hvilken størrelse
du skal velge, tar du utgangspunkt i
størrelsen på det ferdige kvadratet.
Skal det ferdige kvadratert være
f.eks. 1”, velger du Triangles on a
Roll - 1” Finished Square.
Rullene og papiret vil se litt forskjellig ut alt etter størrelsen på de
ferdige kvadratene. For de minste
størrelsene vil det se ut som på fig.
3. For de neste som fig. 4 og for 5”
og 6” som fig. 7.

Fig. 7
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Still maskinen inn på stinglenge
ca. 1.5 og sy alle de stiplede
linjene. Skal du sy mange kvadrater kan det være smart å dele
papiret opp i flere deler. Det
er også smart å begynne å sy
omtrent på midten og utover mot
kantene (se fig. 8). Du skal ikke
feste trådene. Begynn gjerne
sømmene litt utenfor kantene av
papiret.
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Begynn med å renskjære alle
kantene. Vær nøyaktig og skjær
midt i strekene. Jo mindre kvadratene er, dess viktigere er være
nøyaktig.
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Når alle sømmene er sydd ferdig
skal du kutte hele stykket opp i
trekanter før du tar av papiret.
Det er viktig da at du kun kutter
etter de heltrukne linjene.

Begynn å sy her

Kutt så etter de vertikale strekene før du kutter de horisontale
strekene. La papiret ligge helt i
ro. Skulle noe av det forskyve
seg, dytter du de tilbake slik
at strekene stemmer overens.
Dette gjelder papirene opp til 4
1/2” (som har flere ruter i bredden). Kutt til sist de diagonale
strekene.

Tips

Når du kutter er det viktig å
bruke en passe lang linjal og
en linjal som ligger stødig og i
ro på papiret. Enkelte linjaler har en tendens til å skli på
underlaget og da risikerer du
å få skjeve kvadrater. Det
finnes noen “lapper” som
man kan få kjøpt for å lime på
undersiden av linjaler som er
for glatte.
Når alle trekantene er kuttet,
river du av papiret. Begynn
på midten og riv innover og så
utover. Dette for at tøyet ikke
skal strekkes. Stryk sømmonnet
forsiktig. På de minste kvadratene er det stort sett best å dele
sømmonnet, men på de større
kan du stryke sømmonet mot
det mørkeste stoffet. Skal du
sy blokker som består av mange
små kvadrater er det best å dele
sømmene, spesielt hvis du har litt
tykkelse på stoffet. Klipp av alle
“museørene” på kvadratene.

Fig. 8

Kutt litt papir og prøv deg litt fra før
du legger i vei med de store “prosjektene”.
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Triangels on a Roll
Triangelpapir på rull. Kommer i flere
ulike størrelser

