
2. søndag i advent =  

2. del af HANNES patchwork Jule DHA  

 

Så blev det 2. søndag i advent og er du klar til 2. del af dette gratis mønster 

til dig fra mig?? 

Alt det generelle om pap mm kan du finde her under 1. del 

Og der er også stadigvæk mulighed for at købe stof/sykit hos HANNES patchwork. 

2. del 

I dag skal du klippe i pap 24 stk af figur nr 1 

 

og 16 stk af figur 2 

 

Stof Farve 2: 

Nu skal du finde stof farve 2 ( det andet af stofferne på 15 x 110 cm) og klippe stof til: 

16 stk figur af nr 1. 

16 stk figur af nr 2 

Husk 1 cm sømrum på alle sider af alle figuren 

Stof Farve 3: 

Nu skal du finde stof farve 3 klippe stof til: 

8 stk figur af nr 1. 

Husk 1 cm sømrum på alle sider af alle figuren 

Ri eller lim det nu som i sidst uge evt også med volumevlies. 
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Sy sammen: 

Nu skal du til at sy dem sammen sådan…. 

Tag de 16 firkanter af figur 1 – farve 2 og 

de 8 firkanter af figur 1. 

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

Disse 8 hedder nu Figur C. ( skriv det evt bagpå ) 

 

Tag de 16 trekanter af figur 2 – farve 2 og 

sy dem på/sammen med figur A ( fra sidst uge) som nu ser sådan ud: 

Disse 8 hedder nu Figur D. ( skriv det evt bagpå ) 
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og sy dem sammen 4 og 4 som disse. 

 

Dem har du nu to af. Som du lægger til side til næste uge. 

Juleleg 

Ja det var så 2. del af denne lille juleleg som jeg virkelig håber der er og bliver – for det er sådan det hele er 

tænkt. Håber at du har tid til at sy lidt mere - for på næste søndag kommer 3. del af denne lille juleleg. 

Fandt du Facebook gruppen ??Her kan vise din udgave af HANNES patchwork jule DHA, stille spørgsmål 

og blive inspireret. 

Det var så opgave 2 = 2. søndag i advent= 2. del af HANNES patchwork jule DHA. 
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