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Három kis madárból és néhány négyfoltos blokkból állíthatjuk össze ezt a faliképet. Bátran varrjuk 

őket többféle színösszeállításban. 

Kész méret: 41 * 95 cm 

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

webhelyen találsz meg.  

A blokk leírásánál szereplő mennyiségek háromszorosára lesz szükségünk.  

Ha ugyanazt a színkombinációt használjuk mind a három madárnál, akkor a (2) elemből 12 helyett 11, 

a (6) elemből 3 helyett 2 darab elegendő lesz. (lásd madárka blokk leírása) 

Anyagszükséglet 

 

110 centiméter széles anyagból 

Háttér 70 cm 

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

maradékos dobozzal  

Csőr: 10*10 cm 

Vlies: 45*100 cm 

Hátlap: 50*105 cm  

Szegőpánt 3 – 3,5 m 

https://foltvarro.hu/
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Négyfoltos blokkok 
A madarak mellé 6*6 centiméteres négyfoltos blokkokat varrunk a madarak színeiből. A méreteket 

gyorstechnikához adjuk meg. 

Háttérszín  

1 db 4,5 * 27 cm 
2 db 4,5 * 54 cm 

I. szín (sárga) 

1 db 4,5 * 27 cm 

II. szín (piros) 

1 db 4,5 * 54 cm 

III. szín (kék) 

1 db 4,5 * 54 cm 

 

Varrjunk csíkokat egy háttér és egy egyéb színnel. A varráshagyást vasaljuk a sötétebb szín felé. 

A csíkokat vágjuk 4,5 cm-es darabokra. 

Két egyforma színű darabot fordítsunk színt színre úgy, hogy a háttérszín alatt/fölött a másik szín 

legyen. A két varrásráhagyást illesszük egymáshoz pontosan. Összevarrjuk és vasaljuk.  

Ily módon 15 négyfoltos blokkot kapunk, amiknek a mérete 7,5*7,5 cm varrásráhagyással. 

Egyéb háttérelemek szabása 
Az egyéb háttérelemeket szabhatjuk a madarak háttérszínéből vagy attól eltérő, de harmonizáló 

anyagból. 

(1) 4 db 41,5 * 5,5 cm 

(2) 3 db 11,5 * 9,5 cm 

(3) 3 db 5,5 * 19,5 cm 

(4) 6 db 5 * 17,5 cm 

(5) 3 db 13,5*5,5 cm 

(6) 3 db 19,5 * 11,5 cm 

 

Összeállítás 
Először 3 nagy szekciót készítünk. 

 

2 szekciónk egyforma lesz, a harmadikat tükörképként kell megvarrni. Ehhez találni fogsz még ábrát. 

Mindig az újonnan felvarrt (háttér) anyag felé vasaljunk. 
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Szekció varrása 
A szekciók szintén (mint a mesében ;-) ) 3 részből állnak.  

Az ábrán az egyes részeket eltérő háttér jelöli.  

 

I. rész – Sakktábla háttér 
Varrjunk össze 3 db négyfoltos négyzetet. Figyeljünk a színes négyzetek elhelyezkedésére. Vasaljuk le 

az új varrásokat. 

Varrjuk hozzá a (3) anyagot. Vasaljunk. 

Varrjuk a tetejére a (2) anyagot. Vasaljunk. 

II. rész – Hullámos háttér (madár) 
A madarunk mindkét oldalára varrjuk fel a (4) anyagot. Vasaljunk mindig a (4) anyag felé. 

III. rész – Körös háttér 
Varrjuk össze a maradék két négyfoltos blokkot. Figyeljünk arra, hogy illeszkedjen az I. részben 

varrott sorozathoz. Tetszés szerint vasaljunk. 

Varrjuk a tetejére az (5) anyagot, vasaljuk. 

Varrjuk hozzá a (6) anyagot, vasaljunk. 

Részek összevarrása 
Varrjuk össze a II. és III. részt. Vasaljuk. 

Varrjuk hozzá az I. részt. 

Kész a szekciónk 
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Balra néz vagy jobbra néz 

 

 

Szekciók összevarrása 
Varrjuk mindegyik szekciónk tetejére az (1) anyagot. 

Varrjuk egymáshoz a szekciókat. Figyeljünk arra, hogy merre néznek a madarak  

Az aljára varrjuk rá a maradék (1) anyagot. 

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

feledkezzünk meg a címkéről. 

Futó helyett faliképként is használhatjuk művünket, ha a tetejére a faliképnél leírtak szerint bújtatót 

(tubust) illesztünk.  

 

Reméljük élvezted az alkotást és jövőre is velünk tartasz. 

 


