
 
HANNES Patchwork Sommer DHU 2015 

6. del - Så blev det igen fredag og sidste del af denne sommer DHU 2015. 
Så her i 6. del skal du have monteret dine 4 kaffebrikker/ små dækkeservietter. 

Klip til 6. del: 

Start med at klippe 4 stykker volumevlies på 26 x 32 cm. 

Og 4 stykker patchworkstof til bagsiden på 30 x 36 cm 

Læg nu dit stof på et bord med retsiden ned ad, 

 

Og dit volumevlies oven på - i midten. 

 

Ri nu stoffet fast omkring dit volumevlies - start med knuden helt ude i kanten. 
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Bussemands knude: 

Ved du for resten hvordan man laver en bussemands knude ?? 

Jeg bruger altid en bussemands knude - en stor når jeg rier og en lille når jeg quilter. 
Ellers kan du se her hvordan Lene gør: 

https://www.youtube.com/watch?v=nAE4SmTo3Xw 

Når du kommer til et hjørne, bukker du hjørnet ned 

 

Og bukker det ned over volumevlies igen og du har et flot hjørne - det gør du i alle 4 hjørner.  
( Synes det er nemt når man burger de små Wonder clips til at holde stoffet med ) 
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Så nu ser dit stykke sådan ud. 

 

Derefter tager du din forside del - som du selvfølgelig har pillet pappet ud af, og lægger det ovenpå 
bagside stykket - lige i midten. 

 

og rier det fast med store sting. 
Fordi denne lille kaffebrik ikke er så stor, rier jeg den fast ude i kanten. 
Var den større ville jeg begynde inde fra og arbejde mig ud af. 
Men i denne er jeg sikker på, at jeg kan få det lagt pænt og lige. 

Har lige denne lille bonus video - godt nok fra sidst års jule DHA -  
men det er på helt samme måde du gør 6. del færdig - det er så nemt: 

https://www.youtube.com/watch?v=AieQ6ttcMS0 

Nu skal du til at quilte - og du starter inde fra midten af - se denne lille video om  
hvordan jeg synes det er nemmest at lave det i en arbejds gang. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=_TSuOUjf5Yk  

Ja nu er du færdig - med den ene, så mangler du bare lige de andre 3. 
Jeg håber at du synes det har været alt arbejdet værd og kan bruge de 4 flotte 
kaffebrikker/dækkeservietter du nu har fået syet. 
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Du er hjertelig velkommen til at sende et billede med alle 4 dele på til 
hannespatchwork@mail.dk så viser jeg dem på min blog her i de næste uger. 
Så andre også kan se hvor flotte de er når de er syet færdig. 

Endnu engang tak for at du ville lege med. 
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