
1. søndag i advent =  

1. del af HANNES patchwork Jule DHA 

 
Så blev det den 1. søndag i advent. 

Og nu starter HANNES patchwork jule DHA - et gratis mønster til dig fra mig. 

Er du klar?? 

Generelt: 

Dette gælder igennem hele denne Jule DHA 2015 

Tegne: 

Du skal tegne dit mønster over på dit pap, cm for cm. 

Husk at et tern er 1 cm. 

Stof farverne: 

Regner med at du har 3 forskellige farver patchworkstoffer. 

Farve 1: 15 x 110 cm 

Farve 2: 15 x 110 cm 

Farve 3: 30 x 110 cm 

PS: du kan stadigvæk nå at købe stof mm på www.HANNES-patchwork.dk 

At klippe/skære dine stof figurer: 

Husk at vende alle papskabeloner ens, enten med alle tern op ad og oven på stoffets retside eller modsat – 

bare det er ens hver gang.  

1. del 

Lad os komme i gang. 

I dag skal du klippe 16 stk af figur nr 1 ( 3 x 3 cm) 
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Og 40 stk af figur nr 2 ( klip en firkant på 3 x 3 cm og del den diagonal = 2 stk af figur nr 2) 

 

Volumevlies 

Du kan nu enten vælge at klippe/skærer volumenvlies ud i de samme mål, og lægge det imellem alle dine 

papskabeloner og dit flotte patchworkstof. 

Eller springe det helt over - hvis du bruger volumenvlies giver det et bløder udtryk i den færdige juleting, 

som du nu er ved at sy. Så det er helt op til dig. 

Stof Farve 1: 

Nu skal du finde stof farve 1 ( det ene af stofferne på 15 x 110 cm) og klippe stof til: 

16 stk figur af nr 1. 

12 stk figur af nr 2 

Husk 1 cm sømrum på alle sider af alle figurer. 

Stof farve 3: 

Af stof farve 3 ( det er det store stykke) skal du klippe stof til 

28 stk figur af nr 2. 

Husk 1 cm sømrum på alle sider af alle figurer. 

Ri eller lim nu dine stoffer fast på pappet. 

Her kan du se hvordan du limer med den smarte limpen. 

 

Sy sammen: 

Nu skal du til at sy dem sammen sådan.... 

Tag de 16 firkanter af figur 1 - farve 1 og 

de 16 trekanter af figur 2. 

Disse syes sammen så du har 8 stykker der nu ser sådan ud: 

Disse 8 hedder nu Figur A. ( skriv det evt bagpå ) 
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Tag de 12 trekanter af figur 2 - farve 1 og 

og de 12 trekanter af figur 2 - farve 3. 

Disse syes sammen så du har 12 stykker der nu ser sådan ud: 

Disse 12 hedder nu Figur B. ( skriv det evt bagpå ) 

 

Juleleg 

Ja det var så først del (= 1. søndag i advent ) af denne lille juleleg som jeg virkelig håber der er og bliver - 

for det er sådan det hele er tænkt. 

Husk at der også er en Facebook gruppe - hvor du kan vise din udgave af HANNES patchwork jule DHA, 

stille spørgsmål og blive inspireret. 
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