
Gratis mønster: 5. del af HANNES sommer DHU 2016 

Uha tiden går og nu skal vi allerede igang med det gratis mønster: 5. del af af HANNES patchwork sommer 

DHU. 

Gratis mønster: 5. del 

Sy nu 4 figur mere af den som hedder Figur B ( fra uge 3), så du har 12 stk i alt. 

Nu tager du de 12 figur A fra sidst uge og syr sammen med figur B, så du får en firkant på 9 x 9 cm. 

De hedder nu alle 12 "Figur C". 

 

9 x 9 cm 

Derefter tager du de 13 store firkanter på 9 x 9 cm fra uge 4  ( dem kalder vi nu D) og samler dem alle sådan 

her: 

 

Når du skal sy sammen er det jo helt klar at alle dine "Figur C" vil "fylde" mere end alle dine "figur D" 

Da "Figur C" jo består af flere stykker pap og stof og hver lag fylder jo mere, end "Figur D", som kun er et 

stykke pap og stof. 

 

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

 

http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/5.del-1.jpg
http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/5.del_.jpg


Video 

Derfor er de lidt vigtig for at få et flot resultat ud af det, at du lige ser denne ligge video. 

https://youtu.be/cJrjWtSLgLI 

Billeder 

Som du kan se her - fylder den ene figur mere end den anden og derfor er det meget vigtig at du får den ene 

jævnet ud, så de kan komme til at passe sammen. Brug evt disse super gode wonderclips til at holde dem 

sammen med. 

    

       

Sammen syningen. 

Der er også en smart måde at sy disse figurer sammen på. 

Her er en gammel video fra 2011 men prøv lige at se den, så finder du en meget nemmer måde at sy dem 

sammen på uden at skulle hæftet. Lidt inde i denne video kommer hvordan jeg mener der er super nem. 

Prøv det, eller sy som du plejer.... det er helt op til dig, men bare ment som en lille hjælpe fif..... 

https://youtu.be/_rzMWdMsbnk  

Når du har syet alle dine firkanter sammen, presser du hele stykket let på vrangsiden, slapper lidt af og håber 

på at det bliver bedre vejr..... 

Og er klar til næste fredag, til 6. og sidst del. 

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

http://www.hannes-patchwork.dk/shop/wonder-clips-til-2036p.html
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