Den Magiska Kuben
Du behöver:
•
•
•
•

Vlieseline
6 olika bomullstyger
8 skumbitar (5 cm³)
Lintråd a sy med

•

Gör såhär:
1.

Rita på den ma a sidan av vlieselinet: 16 stora fyrkanter (5x10 cm) och 16 små fyrkanter (5x5 cm.)
Utny ja en lång rak linje och rita på rad istället för a rita en och en. Se ll a fyrkanterna har 90°
hörn.

2.

Klipp ut alla vlieselinebitar - Kontrollräkna!

3.

Välj ut sex tygbitar ur lapplådan ll kuben. Skriv upp dina färgval på baksidan eller klipp en bit tyg
och sä fast.

4.

Lägg ut de urklippta fyrkanterna av vlieseline på tygerna e6er dina färgval och stryk fast bitarna Den blanka sidan av vlieselinet mot tygets avigsida (baksida).
OBS! Se ll a du har e avstånd på minst 2 cm mellan bitarna innan du stryker!

5.

Klipp ut tygbitarna med ca. 1 cm sömsmån runt alla kanter.

6.

Vik in tyget och stryk in sömsmånen runt varje tygbit - följ storleken och formen på vliese-linet! (Var
noggrann så blir det en jämn och ﬁn kub)

7.

Nåla fast tygbitarna på skumgummibitarna så a du ser vilka sidor
som ska sys ihop. (Det räcker med a s cka ner en nål i skumgummit.)

8.

Sy ihop bitarna som ritningen visar på baksidan.
Använd lingarn som är en stark tråd och z-stygn för en stark och
tålig söm.

När alla bitarna är fastsydda är du klar!

Lycka till :-)
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Lägg ut dina tygbitar som bilden visar:
OBS! Tänk på a kuben ska se lika dan ut om du roterar den (pla på bordet som den ligger) 180º.
Lila färg har en stor bit ll höger och en stor bit ll vänster. De fyra små bitarna ligger i mi en.

De färgade linjerna visar vilken färg och storlek som ligger under och
bakom mot de synliga sidorna.

Bestäm dina egna färgval nedan:
Byt ut de färger som kuben på bilden har med eget valda färger och tyger.
Skriv vilka färger du valt vid varje färg nedan.
Ex. där kuben har grön färg vill ex ha ”rosa rosor” osv...

4 små och 2 stora:
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4 stora:
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