
HANNES PATCHWORK SOMMER DHU 2015 

– et gratis mønster til dig. 

Ja vil du også være med?? HANNES patchwork sommer DHU  

er et gratis mønster over 6 uger med en “Del Hver Uge” = DHU. 

Det vil sige at der kommer en lille opgave 1 gang om ugen på  
http://hannesblog.dk/hannes-patchwork-sommer-dhu-2015 

fra Fredag den 26. Juni 2015 og 6 uger frem.  

Du får ikke at vide hvad det ender med, for det er jo en del af legen.  

Du kan også tilmelde dig mit nyhedsbrev her - så går du ikke glip af noget…. 

Det er jo selvfølgelig helt gratis at deltage og alle er velkommen. Der er ingen 

købetvang eller tilmelding, men der vil selvfølgelig være mulighed for at købe 
materialer/ sykit m.m. til denne sommer DHU hos HANNES patchwork. 

Vigtig information for deltagelse i HANNES Patchwork sommer DHU: 

 Det er gratis at være med. 

 Der er ingen tilmelding. 
 Ingen købetvang. 

 Du må bagefter frit bruge det gratis patchwork mønster. 
 Alle er velkommen til at være med. 

 Det er beregnet til at sy over pap, men vil du hellere sy det på symaskine er det jo 
helt op til dig. 

 Der er allerede lavet en facebook gruppe – her er du også hjertelig velkommen til at 
deltage/ følge med. 

Af materialer du skal bruge: 
30 x 110 cm patchworkstof farve 1( bundfarven) 

30 x 110 cm patchworkstof farve 2 
20 x 110 cm patchworkstof farve 3 

20 x 110 cm patchworkstof farve 4  
60 x 110 cm bagsidestof 

2 ark kardus pap 
Sytråd og quiltetråd der passer til. 

30 x 150 cm volumevlies 

Helt som de andre år - er der selvfølgelig også en mulighed for at købe patchworkstof 

der lige passer dertil, både i HANNES netbutik og i min lille patchwork butik. 

Jeg har pakket 3 sæt i forskellige farver. Både så du “kun” har til forsiden – men også 
den nemme “hele pakken”. Her i HANNES netbutik kan du se alle de muligheder der er.  

 
Materialer dertil kan købes her: 

http://hannesnetbutik.dk/shop/hannes-sommer-dhu-119c1.html 
Og hele Sommer DHU-en finder du her: 

http://hannesblog.dk/hannes-patchwork-sommer-dhu-2015 

HANNES patchwork  

Tingvej 24 Vejerslev 8881 Thorsø. 
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