
4. søndag i advent =  
4. del af HANNES patchwork Jule DHA 

Så blev endelig 4. søndag i advent og nu skal du have HANNES jule DHA syet færdig, så det kan blive jul. 

Har du et gæt hvad det bliver ?? 

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. 

Du mangler 8 firkanter i farve 2, skynd dig at klippe/ri/sy dem, så du er klar til at sy i dag, med 3 x 2 ens 

store firkanter. 

Undskyld denne forvirring, som jeg håber du kan tilgive mig. 

Både tekst og den printe venlige udgave er rettet til nu ( i 3. del). 

4. del 

I dag skal du klippe i pap 

6 stk af figur nr 3 

 

og 6 stk af figur nr 4 
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For at hjælpe dig lidt, er disse to figur spejlvendt af hinanden. 

Så lægger du dem tern med tern skulle de gerne være helt ens. 

Stof Farve 3: 

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

6 stk figur af nr 3 og 

6 stk figur af nr 4. 

Husk 1 cm sømrum på alle sider af alle figuren 

Ri eller lim det nu som i sidst uge evt også med volumenvlies. 

Sy dem på 

Ja nu er du måske ved at gætte hvad du så skal ??? 

 
Tag nu et stykke figur 3 og 1 stykke figur nr 4 og sy dem på hver side, ( nord og øst) af alle de firkanter du 

har syet. 

Presse 

Det kan være en fordel at presse alle stykker let på bagsiden med et mellem varm strygejern inden du syr 

dem sammen. 

 

Dreje og vende 

Nu har du så to muligheder for at vende dine firkanter: Dette har en fordel/ulempe med hvilken farve sytråd 

du vil sy sammen med. 

Her som de ligger her - kan du jo bare sy hele siden med lys eller med grøn uden at skifte farve. 
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Men hvis du vender dem sådan - skal du jo sy grøn med grøn og lys med lys. 

Det er jo en smag sag om du helst vil det ene eller det andet. 

Du skal jo bare bestemme dig inden du syr "hjertebuerne" på. 

 

Fylder ikke lige meget. 

Nu fylder dine firkanter jo mere end disse stykker ( figur 3 og 4) på grund af du har flere lag stof i 

firkanterne end du har på det ene stykke. Start nu fra den ene side og sy mod midten og derefter fra den 

anden side, hvis du har svært ved at få dem til at passe. 

 

Eller brug disse smarte wonderclips da de holder dem godt fast, så du får et pænt resultat. 

Du kan også evt bukke den ene hjertebue så du ved hvor midten er og få den til at passe med at sætte en 

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

Prøv lige at se denne lille video hvad jeg mener: 

https://youtu.be/jhfIk7l7h_M 

Rigtig god fornøjelse med dine 3 hjerter som jeg håber at du får klar til jul eller i jule dagene..... 

 

Tak fordi du ville lege med og for husk at uden dig var der jo ikke noget ved denne lille juleleg. 

Opfordring 

En opfordring - send et billede af dine færdige julehjerter og jeg viser dem på min blog, så kan alle de hvor 

flotte dine hjerte ser ud. Håber at du vil dele med os andre. 

 

Tak fordi du ville lege med i denne lille juleleg. Husk uden dig var der jo ikke noget ved det. 
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