
Átt þú fullt af þokkapökkum (5” charm-pack ferningar) og veist ekkert 

hvað þú átt að gera við þá? Eða áttu fullt af bútum sem þú gætir sneitt 

niður í 5” ferninga? Hér er einföld og skemmtileg blokk sem hægt er að 

leika sér með og útbúa lítil sem stór verkefni, frá púðum upp í stór teppi 

 Að sjálfsögðu er hægt að nota hvaða stærð sem er af ferningum en hér eru notaðir 5” ferningar. 
 Hægt er að leika sér með þessar blokkir, t.d. að nota fimm ljósa ferninga og fjóra dökka eða öfugt; fimm 

ljósa og fjóra dökka. Þá er t.d. hægt að nota fjóra dökka ferninga í öllum hornum en alla hina ljósa. 

 Þegar blokkirnar eru saumaðar saman er hægt að sauma þær eins og þær eru tilbúnar eða sauma t.d. 
kant á milli þeirra 

 Möguleikarnir eru endalausir! 

1) Veljum níu ferninga og saumum þá saman 3x3. 
Í dæminu hér notaði ég fimm dökka og fjóra 
ljósa ferninga 
 
 
 
 
 
 

2) Skerum blokkina nú í tvennt fyrir miðju, bæði 
lárétt og lóðrétt. Hér þarf að gæta þess 
vandlega að skera nákvæmlega í miðjuna og að 
bútarnir hreyfist ekkert á meðan þið skerið. 
Mér finnst best að mæla út miðjuna, jafnvel 
strika hana fyrir hverja blokk. 
 
Nú erum við með fjóra ferninga 
 
 

3) Og þá er komið að þessu skemmtilegasta! Nú 
tökum við tvo af þessum fjórum ferningum, efri 
hægri og neðri vinstri og snúum þeim í 180°, 
sjá mynd. Við hreyfum ekkert við hinum 
tveimur. 



4) Nú saumum við ferningana aftur saman 
til að mynda eina þokkablokk! 
 

Þennan dúk saumaði ég 
úr níu svona blokkum 
og setti þær saman með 
2,5” kanti á milli 
 
Til að fá fleiri 
hugmyndir að 
samsetningum bendi ég 
ykkur á að fara á 
Internetið og gúggla 
“Disappearing nine 
patch”. Það er ótrúlega 
gaman að sjá hvað 
teppin breytast eftir því 
hvernig efnum er raðað 
saman. 
 
Góða skemmtun og 
gangi ykkur vel :) 
 
Berglind Snæland 


