
Gratis mønster: 6. del af HANNES sommer DHU 2016 

Nu skal vi til at afslutte dette års Sommer DHU 2016 

Gratis mønster: 6. del 

Der er en lille tilføjelse til 5. del, da jeg har glemt at skrive at de 12 små figur som bestå af 2 små trekanter 

som hedder Figur 1 (det er den som består af "Figur 1 uge 1" og "Figur 1 uge 2") 

skal syes på "figur B", så der bliver 4 små firkanter. 

Håber dette giver mening.... og du er med, så du har fået hele din forside syet færdig, så vi kan få hele 

denne sommer DHU quiltet og du kan bruge den. 

For ja jeg har tænkt det som en lille sommerdug. 

Når du har presset din færdige syet top, så skal alt pappet pilles ud. 

Samle de 3 lag 

Nu skal du have fat i det bagside stof og volumenvlies for alle 3 lag skal du nu have samlet. 

Start med at lægge dit bagside stof med vrangsiden op af. 

Der på ligger du dit volumenvlies og til sidst toppen med retsiden op ad. 

 

Nu kan du enten lime eller ri alle 3 sammen. Fra midten af og ud af, så du får det hele jævnt og pænt. 

Nu starter du med at quilte inde fra midten og ud, men lader den yderst kant vente, til du har skåret den ren. 

Det gør du ved at bukke dit bagside stof helt tilbage ( under toppen) og skære med din lineal og rullekniv 

volumenvlies 1 cm større hele vejen rundt 
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og derefter dit bagside stof 2-3 cm større. 

 

Og det gør du på alle 4 sider..... 

 

Nu kan du så bukke dit bagside stof ind over dit volumenvlies og under dit topstykke. 

Når du kommer et hjørne, quilter jeg helt hen til topstykkets hjørne. 
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Bukker "sømrummet" ind i en vinkel (der hvor wonderclipsen sidder) og bukker det hele en gang til.... 

 

Så får du en super flot hjørne. Og quilter videre.... 

 
Nu kan du derefter quilte din lille sommer dug hele vejen rundt og du er nu færdig med at quilte. 
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Video 

Her kan de måske lidt nemmer se hvad det er jeg mener ... 

https://youtu.be/1xHH4Ay3RkU 

 

Her til sidst vil jeg takke dig mange gange at du har lyst til at lege med og jeg håber at du bliver super glad 

for din lille hjemme syet og quiltet sommer dug 

 

 

HUSK 

Husk en ting- dette er et oplæg til, hvad du kan bruge denne sommer DHU til, men har du lyst til at lave en 

løber eller 4 små kaffebrikker eller en bølle hat ud af det - er det jo helt op til dig.  

Opfordring 

En opfordring – send et billede og lidt tekst på mail@hannespatchwork.dk af dine færdige sommerdug og 

jeg viser dem på min blog, så kan alle de hvor flotte din sommer DHU ser ud. 

Håber at du vil dele med os andre. 

 

 

 

 

 

http://hannesblog.dk/hannes-patchwork-sommer-dhu-2016 

mailto:mail@hannespatchwork.dk
http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/Gratis-m%C3%B8nster6-9.jpg

