
 

HANNES Patchwork Sommer DHU 2015 

5. del af HANNES patchwork sommer DHU – et gratis patchworkmønster til dig kommer her: 

I dag skal du i pap klippe .... nej der skal ikke klippes mere i pap, nu skal du bare have det hele syet 
sammen. Har du gættet hvad det bliver til ??? 

Du tager alle dine figur nr. 1 fra del 3 ( 4 stk)  og fra del 4 ( 4 stk) og syr på de andre figur nr 1 fra 
sidst uge ( del 4) og sy dem på den ene side, så der er 4 stykker syet sammen ( en af hver farve). I 
alt 4 stykker som denne: 

 

Nu tager du alle de figur, du har syet på i del 3 og i del 4. 
Dem tager du nu 4 af og syr rundt om figur nr 4 fra del 2. 
Så du får 4 "sæt" der nu ser sådan ud: 

 

Og "i mellem" dem, syr du nu 4 stk figur nr 3 fra del 1 på. 
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Så der det sådan ud:  
( dem har du nu også 4 sæt af) 

 

Nu tager du så figur nr. 8 fra del 4 og syr 2 stk af figur nr.5 fra del 3 og syr på, 
så de nu ser sådan ud: 

 

Sådan 16 figur syr du i alt. 

Derefter tager du figur nr 7 fra del 4 og syr imellem 2 af disse figurer, så det nu ser sådan ud: 
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Og samler disse figur 2 og 2 med resten af figur nr. 7 fra del 4 så du får en firkant. 
Denne firkante syr du nu uden om, de firkanter du lige har syet, så du har 4 sæt som ser sådan ud: 

 

Og ja så tager du de lange smalle figur 1, som du startede på i dag og syr på den ene side og presser 
det hele let. 

Nu skulle du gerne have 4 stykker der ser sådan ud: 

 
 

Uha det var noget af en omgang..... men rolig, der er en helt uge til det igen bliver fredag og de skal 
gøres færdige. 

Men har du lyst er du jo hjertelig velkommen til at samle dem på en anden måde og/eller lavet 
noget helt andet ud af dem. Det er 100 % op til dig. 

Rigtig god fornøjelse. 
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