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 Til denne lille juleløber har vi brugt vores egen lille 
fingerbøl lineal, som er et sjovt værktøj, når man 
arbejder med precuts. Løberen kan dog også sagtens 
laves, hvis du bare har en almindelig Dresden lineal. 
 
Færdige mål:  
88 x 37 cm. 
 
Materialer: 
2 pakker Precuts firkanter str. 2.5 x 2.5” (I alt bruges 
98 firkanter til løberen) 
18” x 44”sort stof til stolper 
20” x 44” stof til bagside 
20” x 44” mellemfoer (f.eks. Volumen vlies med lim). 

	  	 1. Skær ca. 18 strimler af det sorte stof til stolper 
som er 1” brede. Antallet afhænger lidt af, hvor 
tæt fingerbølstykkerne placeres på stolpen i 
trin 3, men med 18 stk. så er du på den sikre 
side.  
 

	  	 2. Tilpas siderne på firkanterne en af gangen med 
fingerbøl linealen, så de alle sammen får 
fingerbøl formen.  

 
 
 



	

	

 3. Læg først en sort stolpe med retsiden opad. 
Læg derefter de røde ”fingerbølstykker” med 
retsiden ned mod stolpen og med den smalle 
ende opad. Der skal være en afstand mellem 
fingerbølstykkerne på mindst 1”. Sy derefter 
langs med kanten med et sømrum på ¼”. 

 

	  	 4. Sy på samme måde en stolpe med de grønne 
fingerbølstykker, hvor den smalle ende vender 
opad. Stop når du har syet 21 røde og 21 
grønne, hvor den smalle ende vender opad. 
 
De næste 21 af hver farve skal sys, så den 
brede ende af fingerbølstykket vender opad 
(se billede). På denne måde ender du med at 
have de sorte stykker siddende på samme 
side, når de senere skal sys sammen.  De sidste 
14 stykker skal der ikke sys stolper på. 
	
	
	
 

	  	 5. Pres den sorte stolpe ud til siden og stryg den 
evt. lidt, så der ikke er nogle folder.  
Læg fingerbøl linealen på og sørg for at den 
flugter med toppen og bunden af de røde og 
grønne stykker. Skær derefter stykket fri af 
stolpen, som vist på billedet.  

 



	

	

 6. Læg nu alle stykkerne op og fordel dem, som 
du synes er pænest. Se evt. forsidebilledet for 
at se, hvordan vi har blandet dem. Der skal 
være 7 i vær række og 14 rækker i alt. Hver 
række skal bestå af 6 stk. med stolper og 1 stk. 
uden stolpe, som skal ligge yderst i hver række.  
Derefter sys rækkerne sammen, så du får 14 
strimler, som den på billedet til venstre. 

 
 

	  	 7. Sy nu en stolpe på i toppen af hver strimmel. 
Den strimmel som du har valgt skal være den 
nederste på løberen, skal også have en stolpe 
syet på i bunden. På den måde passer det med 
at løberen starter og slutter med en sort stolpe. 

	  	 8. Sy derefter alle de 14 strimler sammen, så du 
får en løber der ser ud som på billedet til 
venstre.  

 
 
 



	

	

 9. Nu skal kanten af løberen skæres ren. Læg 
linealen, så den flugter med de smalle toppe 
på fingerbøl stykkerne og brug gerne så lang en 
lineal som muligt, så bliver det oftest mere 
præcist. 

 

	  	 10. Sy en stolpe på i hver side af løberen og 
toppen er faktisk færdig og løberen er klar til at 
blive samlet. 
	
	
	
	
 

	  	 11. Læg mellemfoer nederst, læg topstykket 
ovenpå med retsiden opad og læg derefter 
bagsidestoffet med vrangsiden opad. Sy rund 
langs kanten med ¼” sømrum. Husk at lade en 
åbning stå i en af siderne, som du kan vende 
løberen igennem 

 
 
 
 
 



	

	

 12. Skær spidsen af hjørnerne inden du vender 
løberen. Det sikre at de ikke klumper og 
hjørnerne bliver meget pænere. 

 

	  	 13. Vend løberen igennem åbningen og sy 
derefter stykket sammen i hånden. Brug gerne 
usynlige sting, så åbningen ikke ses. 

 

	  	 14. Løberen skal nu quiltes, for at gøre den mere 
fast. Vi har valgt at quilte rundt om alle de 
farvede stykker, men man kan gøre det som 
man finder pænest. Sy afslutningsvis en 
stikning langs med kanten rundt og så er løber 
færdig. 

 
 
 
 
 


