
 

 HANNES Patchwork sommer DHU 2012 – 5. del 

5. Del af sommer DHU-en: 

 Først skal du finde ud af, hvor meget stof du har tilbage. 
Om du både har til kanter og til hank, eller kun til en af delen. 

 Tage stilling til at om du vil bruge et "færdig" håndtag/ skulderrem. 
Eller lave dine egen håndtag. 

 Vil du have taske mere stabil, kan du også bruge noget viledon eller Thermolam. 

Jeg har jo syet mine 2 stykker sammen til 2 firkanter på 36 x 36 cm. 
Da jeg har stof nok til 3 cm kanter på alle 4 sider, har jeg lavet 8 papskabeloner. 
4 stykker på 36 x 3 cm ( til siderne) og 4 stykker på 42 x 3 cm ( 36 + 3 + 3 cm) ( til top og bund) 

Dette er til den ene side af tasken: 

 

Jeg har stof så jeg laver 2 stimler af hver farve, og skære dem på 
2 stykker på 5 cm x 38 cm ( til siderne) og 2 stykker på 5 cm x 44 cm( til top og bund) 

Jeg vil nu ri/lime stoffet fast på papskabelonerne, men med åben kanter på den ene side. 
Det vil sige at jeg ikke ri/limer mit stof rundt på bagsiden af pappet, som jeg ellers normal vil gøre, da 
den så er nemmer at monter på symaskine. 
Men hvis du vil sy det hele sammen i hånden, skal du ikke lave åbne sider. 
For at huske hvilken side det er, tegner jeg på mine papskabeloner. 
Derefter syr du dine kanter på. Men de åben sider "udad". 

Nu presser du let dine færdige stykker, og tager pappet ud af alle dine skabeloner minus kanterne. 
Der skal du først lige tegne efter dine papskabeloner, så du har en streg at sy efter. Derefter tager du 
pappe ud og lægger dit mellemfor bagved og ri/limer eller sætte nåle i og nu skal du til at quilte. 

Nogle gang kan det være nemmer at quilte hvis du har "en bagside" af noget gammelt tynd stof/lagen, 
det er jo ingen som ser det. Det lægger jeg jo bare bagved mit volumevlies og forside. 

Men nu skal der quiltes. Og jeg har bestem at jeg vil quilte i trekanter med malertape. 
Sæt 3 stykker malertape på et tilfældig sted, så det danner en trekant og quilt inden i. Flyt nu dine 
stykker malertape, og lav endnu en trekant, om de overlapper eller ikke, bestemmer du jo selv. 

http://www.hannesnetbutik.dk/shop/taske-haandtag-og-skabeloner-c293/
http://www.hannesnetbutik.dk/shop/mellemfoer--pladevat--thermolam-volumevlies-mm-c213/
http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/kanter-006.jpg


Nu se mine to "firkanter" = for og bagsiden af min taske sådan ud!! 

 

 

 

 Se hele dette gratis patchwork mønster her på www.HANNESblog.dk  
http://hannesblog.dk/hannes-patchwork-sommer-dhu-2012-del-hver-uge 
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