
3. søndag i advent =  

3. del af HANNES patchwork Jule DHA  

 

Så blev det 3. søndag i advent og er du klar til 3. og næst sidst del, af dette gratis mønster til dig fra 

HANNES patchwork ?? 

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. 

3. del 

I dag skal du klippe i pap 28 stk af figur nr 1 

 

Stof Farve 1: 

Nu skal du finde stof farve 1 og klippe stof til: 

12 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. 

Stof Farve 2: 

Nu skal du finde stof farve 2 og klippe stof til: 

12 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. 

Stof Farve 3: 

Nu skal du finde stof farve 3 og klippe stof til: 

4 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…. 

Sy en firkant i farve 1 og en i farve 3 sammen og sy dem på figur C 

Sådan at du nu har 4 sæt der er ens. 

 

Tag nu 2 stk figur 1 farve 1 og 2 stk figur 1 i farve 2 og sy dem sammen som denne: 

Den skal du 2 to sæt af. De kaldes nu figur E 

 

Tag nu 1 sæt E og 2 stk af figur 1 i farve 1 og samle dem, med figur E, så du syr dem sammen til en stor 

firkant 

  

http://hannesblog.dk/hannes-patchwork-jule-dha-et-gratis-moenster 

http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/DHA-3del-B.jpg
http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/DHA-3del-A.jpg
http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/DHA-3del-C.jpg


Sy dem så du har 2 ens firkanter af dem. Læg dem til side til næste søndag. 

 

Næste del: 

Tag nu 4 figur B og sy dem sammen med figur C, så du har 4 figur der nu ser sådan ud: 

 

Og de sidst 8 figur B og sy dem sammen med de sidst 8 figur 1, farve 2 sådan at du får 4 sæt der nu ser 

sådan ud: 
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Tag nu disse 8 figur og sy dem sammen, så du har 2 sæt der nu ser sådan ud: 

 

Disse lægges nu også til side til næste søndag. 

Det var lidt af en omgang - men du har jo også en hel uge til at sy dem færdige i. 

Så med lidt tålmodighed og juleglæde, er du helt sikker klar til næste søndag hvor 4. og sidste del kommer i 

denne lille juleleg. 

Rigtig god fornøjelse og god søndag. 
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