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Négy kis madárból állíthatjuk össze ezt a faliképet. Bátran varrjuk őket négyféle színösszeállításban. 

Kész méret: 62 * 48 cm 

Madárkák 
A madár blokkok elkészítésének menetét a MadarBlokk.PDF tartalmazza, amit https://foltvarro.hu/ 

webhelyen találsz meg.  

A madarak elkészítéséhez a blokk leírásánál szereplő mennyiségek négyszeresére lesz szükségünk.  

Ha ugyanazt a színkombinációt használjuk mind a négy madárnál, akkor a (2) elemből 16 helyett 14, a 

(6) elemből 4 helyett 2 darab elegendő lesz. (lásd madárka blokk leírását) 

Anyagszükséglet 
110 centiméter széles anyagból 

 

Háttér 25 cm 

A madarakhoz 2 színből (az ábrán sárga és piros) 10-10 cm, 1 színből (kék) 15 cm. Vagy elő a 

maradékos dobozzal  

Külső keret 15 cm 

Belső elválasztó keret: 10 cm 

(Ha az összes keretet a háttér színéből készítjük, akkor 50 cm-re lesz szükségünk.) 

Csőr: 10*10 cm 

Vlies: 70*55 cm 

Hátlap: 75*60 cm  

Szegőpánt 2,5 – 3 m 

https://foltvarro.hu/
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Szabás 
A madárkák elkészülte után már csak belső elválasztó keretet és külső keretet kell szabnunk. 

Mindkettő lehet a háttér anyaga, vagy attól elütő, de harmonizáló anyag 

Belső elválasztó keret 

2 db 7 * 24,5 cm 
1 db 7 * 39 cm 

Külső keret  

2 db 7 * 53 cm 

2 db 7 * 50 cm 

Összeállítás 
Rendezzük el a madarainkat 2*2-es rácsba.  

Először varrjuk az egymás alatti madarak közé a belső elválasztó kereteket (két kisebbet), majd a két 

„oszlop” közé a harmadik elválasztót (a nagyobbat) 

Keretezzük be az elkészült darabot. Előbb a két 50 centis keretet varrjuk az aljára és a tetejére, majd 

az 53 centis darabokat a két oldalára. 

Befejezés 
Készítsük el a quilt szendvicset, majd tűzzük. Igazítsuk téglalapra a megtűzött darabot. Szegjük. Ne 

feledkezzünk meg a címkéről. 

Ha faliképet szeretnél 
A hátára készítsünk bújtatót (tubust). 60*15 cm-es anyag két rövidebb oldalát duplán hajtva szegjük 

be. Hosszában hajtsuk félbe úgy, hogy a színe kifelé nézzen. Varrjuk össze. A varrásráhagyást vasaljuk 

szét. 

Illesszük a tubust a quiltünk tetején a hátoldalra. Mindkét oldalon egyformán néhány centi maradjon 

ki. Gombostűzzük fel és láthatatlan öltéssel varrjuk fel az alsó oldalt. Majd a tubus felső oldalát 

igazítsuk a szegés alá, és így rögzítsük. Így lesz egy kis „buggyanása”, amibe a felfüggesztéshez 

szükséges léc kényelmesen belefér. 

Ha terítőt szeretnél 
Készen vagyunk 

Ha párnát szeretnél 
Tűzés után ne szegd be, és a keretet is úgy válaszd meg, hogy megfelelő méretű legyen a párna-

belsőhöz. Ha 2-3 centivel nagyobb a fedlap, akkor már jó lesz. Készítsd el a párna hátoldalát. Erről 

rengeteg anyagot találsz a neten. 

 

Reméljük élvezted az alkotást és jövőre is velünk tartasz. 

 

 


