
Apple blossom time 

 
 

A terítőhöz szükség lesz 4 színre:  

1 - virág közepe,  

2,3 - kis négyzetek (3-as szerepel a virág blokk csücskeinél),  

4 - virágszirom. 

 

Kiszabandó:  

1. szín: 32 db 1.5"X1.5" négyzet 

2. szín: 4 db 1.5"-os csík az anyag szélességében 

3. szín: 96 db 1.5"X1.5" négyzet valamint 5 db 1.5"-os csík az anyag szélességében. 

4. szín: 32 db 3.5"X3.5" négyzet 

 

A terítő többi részéhez lehet még 1,5"-os csíkokat vágni 4 db-ot az 2-esből és 2 db-ot a 3-as színből. (ez a 

csíkos rész a tetején és az alján, az oldalához 3,5"-os csík a 2-es anyagból 2 db. (én 110 cm széles 

anyagokkal dolgoztam) 

hátlap, bélés : 65cmX95cm 

széléhez 3 db 3,5 cm-es egyenespánt. 

A terítő kész mérete: 60cm X 90 cm 

Ez volt a terítő. Elég munkás darab. Tanulva a hibámból, vállasszatok szép markáns elütő színeket a 2-es, 3-

as színekhez. 

 

A munka menete: 

1. lépés: elkészítjük a virágok szírmait 

 Fogjuk a virág szirmaihoz kivágott 3,5”-os négyzeteket és a sarkaira az átló 

mentén rávarrjuk a 1.5”-os négyzeteket. Ügyeljünk arra, hogy az egyik sarka más színű legyen, hiszen ez 

lesz a virág közepe. 

Ha rávarrtuk a sarkokat, vágjuk le a felesleges részt, majd hajtsuk ki a rávarrt maradék háromszögeket. Ha 

jól dolgoztunk, akkor négyzeteket kell kapnunk. 

 

 



2. lépés: elkészítjük a négyzetes részeket gyorstechnikával 

A gyorstechnikához 1,5” széles csíkokat vágunk a négyzetek színeiből és a képen 

látható módon összevarrjuk, majd szétvasaljuk őket a varrás mentén 

 

 

Az így összevarrt csíkokat 1,5” széles csíkokra szabdaljuk, és a mintának 

megfelelő színeket pontosan összeillesztve összevarrjuk. A sötét-

világos-sötét kombinációból 56 db-ra lesz szükségünk, míg a világos-

sötét-világosból 28 db-ra. 

 

3. lépés: összeállítjuk soronként a terítőt 

4. lépés: rávarrjuk a keretet 

5. lépés: béleljük, steppeljük majd szegőpánttal körbevarrjuk. 

 

   
 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1772484966143584&set=pcb.538232399883882&type=3&ifg=1


A szatyor 

 

 
A mintához én négy színt használtam:  

1-es nálam a lepkés fehér, 

2-es zöld, 

3-as sötétkék, 

4-es virágszirom piros. 

 

Kiszabandó: 

1. szín: 4 db 5"X5" négyzet 

40 db 1.25"X1.25" négyzet 

25 db 2"X2" négyzet 

2. szín: 16 db 2"X2" négyzet 

3. szín: 40 db 1.25"X1.25" négyzet 

4. szín: 20 db 2"X2" négyzet 

20 db 1.25"X1.25" négyzet 

ami még kell a szatyorhoz: fülnek a 3-asból 6,5 cm, 2-esből 3 cm, valamint merevítő 3 cm, 

hátlapnak: 50 cm X 50cm, 2 X 50 cm X 50 cm bélés, ha szeretnétek bele, de lehet tenni bele vékony 

kesztyűbélést, esetleg vasalható vetexet,  

az előlaphoz keretnek két oldalra én 6 cm-t tettem, alulra 10 cm felülre 6 cm-t tettem. Ez szabadon 

módosítható, hogy ki mekkora szatyit szeretne.  

 

Az elkészítés menete megegyezik a terítő elkészítésével. Az alap elkészítése a hógolyó minta, minden azon 

alapul, melynek a varrását az alábbi képen láthatod. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1772486742810073&set=pcb.538232399883882&type=3&ifg=1

