
HANNES patchwork jule DHD 2013 – et gratis patchwork mønster 

 

Ja nu nærmer tiden sig med hastige skridt… og jeg har jo lovet at der kommer en lille jule DHD – et 

gratis jule patchwork mønster over 24 dage. 

Det vil sige at der kommer en lille opgave ( DHD = Del Hver Dag), fra 

Søndag den 1. December og frem, til og med den 24. December her på bloggen. 

Du får ikke at vide hvad det ender med, da jeg synes det skal være en lille overraskelse…. 

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

Der er ingen købetvang, men der vil selvfølgelig være mulighed for at købe materialer/ sykit m.m. til 

denne Jule DHD. 

Vigtig information for deltagelse i HANNES Patchwork jule DHD: 

 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 til forsiden du skal bruge: 

3 forskellige grønne stoffer på hver 8 cm x 55 cm 

1 stykke grøn stof på 8 cm x 110 cm. 

1 stykke rød stof på 8 cm x 55 cm 

3 forskellige cremfarvet stoffer på hver  8 cm x 55 cm 

2 forskellige cremfarvet stoffer på hver 16 cm x 55 cm. 

Mine ser sådan ud: 
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Til bagsiden: 

1 fat quarter på 50 x 55 cm i rød. 

 

Der udover: 

1 ark pap på 45 x 60 cm 

1 stykke volumevlies på ca 45 x 50 cm 

1 rulle cremfarvet sytråd og en rulle grøn sytråd 

1 rulle cremfarvet Quiltetråd 

samt alm synål, evt limpen, saks og noget tålmodighed… smiler… 

Jeg har, få at gøre det super nemt for dig, pakket 2 slags sykit/materialer. 

Et sykit hvor der er patchworkstof til forsiden til kun 70 kr. Køb det her. 

 

Eller et sykit hvor der er stof til for og bagsiden, pap, voloumevlies, sy og quiltetråd til kun 185 kr. Køb 

det her. Så kan det da ikke være nemmer for dig, hvis du vil lege med. 
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