
HANNES patchwork Jule DHD 2013 – 24. del 

Ja endelig blev det juleaftens dag den 24. december og jeg håber at du lige får lidt tid i dag eller her en 
af juledagene til at få din DHD færdig. 

Du bestemmer jo selv om du også vil lave sløjfer og flagranker på din jule DHD som jeg har.  
Min færdige jule DHD ser nu sådan ud: 

 

Som du kan se har jeg lavet en lille flagranke 
Med dobbelt quilte tråd laver jeg først en "quilteranke" og derpå sætter/syr jeg de små flag som jeg 
lige bukker og syr på med 2 sting den ene vej og 2 den anden vej. 

Til hver flag har jeg brugt et stykke stof på ca. 2 x 3 cm. 
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Så bukker jeg den 2 gange på den lange led. 

 

og igen 2 gange på den anden led. 

 

Vend den rundt og sy den fast efterhånden som du syr og quilter ranken. 

På pakkerne har jeg lavet bånd og sløjfer: 
Båndet har jeg også lavet med quiltetråd, først quiltet en række og derefter "syet/snoet" den modsat 
den retning jeg lige har syet. 
Håber at du kan se det på dette billede, selv om det ikke er helt klar. 
Til sidst tog jeg en snor under x og har bundet en sløjfe med den. 
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Du er nu klar til at hænge dette lille juleophæng op. 
Det vil jeg gøre enten ved at lave en løbegang, eller som her 2 gardin ringe. 

 

Du har jo også den mulighed at lave det om til en advents kalender og sætte 4 små ringe i hver pakke 

 

Her til slut vil jeg takke dig mange gange for at du har ville lege med i denne lille Jule DHD - et gratis 
mønster over 24 dage. 
Jeg bliver nogle gang spurgt om hvor mange der er med - men det ved jeg jo desværre ikke. 
Men en lille opfodring vil da være at du sender mig et billede af dette jule ophæng på mail til mig med 
vedhæftet billede og lidt tekst til Hannespatchwork@mail.dk 
Så sætter jeg den på bloggen, så alle andre kan se din udgave. 

Håber at du har julehygge dig med denne jule DHD.  
Her til sidst vil jeg ønske dig en rigtig glædelig jul og et godt nyt patchwork år. 

  

  

              Se mere her. På gensyn på http://hannesblog.dk/hannes-patchwork-jule-dhd-2013-et-gratis-monster 
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