Årsmøtehelgen 2011

Blokklotteriet 2011: «Nordlyset»
Arbeidsbeskrivelse og illustrasjoner: Merete Veian

I år falt valget på en blokk styret velger å kalle
«Nordlyset» inspirert av det flotte nordlyset
som oftere enn i sør, kan sees på himmelen
nord i Norge.
Blokken består av fire mørke kvadrater. På hvert kvadrat er det
sydd remser som kan minne om nordlyset, og når disse fire
kvadratene syes sammen til en blokk, får man et kvadrat satt
på spissen midt i blokka.
For en blokk, som er et lodd i blokklotteriet på årsmøtehelgen
i Tromsø 2011, vil du trenge 4 sortmønstrede kvadrater på 6”,
4 kvadrater i nordlysstoff på 5”, og et antall remser i nordlysstoff.
Til blokklotteriet kan du totalt levere inn 5 blokker, - det blir
5 lodd og vinnerne offentliggjøres under middagen på årsmøtehelgen på lørdag.
1.

Fra sortmønstret bakgrunnsstoffet: Kutt 4 stk 6” kvadrater.

2.

Kutt til 4 stk 5” kvadrater i «Nordlys»-stoff.

3.

Sy hurtighjørner av disse kvadratene:
Legg et stoffkvadrat rette mot rette oppå det store mørke
kvadratet, i et hjørne. Sy på diagonalen til det lille kvadratet.
(Du kan streke opp diagonalene på de små kvadratene som
hjelpelinje, før du begynner å sy.)

4.

Klipp vekk trianglet i hjørnet (ikke det mørke stoffet).

5.

Åpne opp og press det gjenværende triangelet mot hjørnet.

6.

Finn fram ulike resteremser som «Nordlysstoff».

7.

Sy første remse oppå trianglet.

8.

Klipp vekk resten av det lille kvadratet/ trianglet i hjørnet,
slik at bare det mørke bakgrunnsstoffet gjenstår.

9.

Fortsett med å sy 1 eller 2 remser til inn mot hjørnet.

10. Gjør det samme med resten av kvadratene slik at du har
4 stk bakgrunnskvadrater med remser inn mot hjørnet når
du er ferdig.
11. Renkutt de 4 kvadratene til 5 ½”. Ta utgangspunkt i hjørnet
med remsene.
12. Sy de 4 kvadratene sammen til en blokk slik at de stripete
hjørnene møtes i midten og danner en firkant på høykant.
13. Blokken skal måle 10 ½” (msm) ferdig sydd.
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