
HANNES patchwork Jule DHA 4. del 

Så blev det 4. søndag i advent og dette er sidst og 
4. del af HANNES patchwork lille jule leg - Jule DHA - Del Hver Advent. 

Alt det generelle fra sidst gang - gælder stadigvæk, men det kan du læs her, hvis du vil 
Generelt sy vejledning til HANNES patchwork Jule DHA 2014 

Så lad os komme i gang med 
4. del af HANNES patchwork jule DHA - en lille jule leg. 

Print nu denne side ud - eller tegn den over. 
Den skal færdig måle 19 x 19 cm. Husk at hver tern på denne tegning er lig med ½ cm og på det 
grå/hvide pap er en tern 1 cm, så ja den færdige skabelon skal måle 19 cm x 19 cm. 

 

Klip alle disse små papskabeloner ud - sæt den evt. på en blød plade, så du husker rækkefølgen. 

Nu tager du hver lille papskabelon og klipper stoffet i den farve du ønsker, 1 cm større på alle 4 led. 
Husk det er jo tilladt at være lidt kreativ og tænke lidt anderledes og måske blande rundt på 
farverne, så du måske får en anden bundfarve eller noget helt andet - det bestemmer du....smiler.... 

Ri eller lim nu dit patchworkstof fast på pappet, som i sidste uge...... 

Se det hele på HANNES Blog http://hannesblog.dk/hannes-patchwork-jule-dha-et-gratis-moenster 

http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/Generelt-syvejledning-til-HANNES-patchwork-Jule-DHA-2014.pdf
http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/HANNES-patchwork-jule-DHA-4.-del-2014.1.jpg


 

Sy dem nu sammen, ret mod ret med små kaststing i passende farve. 
Pres nu denne firkant let. Og pil pappet ud. 

 

Nu skal denne firkant så monteres helt som i sidst uge. 
Nu skal du så til at quilte. 

Jeg har quiltet hele vejen rundt i kanten og rundt om de 3 kræmmerhuse i bundfarven. 
Ja nu er du så færdig med 4. og sidst del af HANNES patchwork jule DHA. 

Og min ser sådan ud: 

 

Se det hele på HANNES Blog http://hannesblog.dk/hannes-patchwork-jule-dha-et-gratis-moenster 

http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/HANNES-patchwork-Jule-DHA-Blok-4-stof.jpg

