
 

 HANNES patchwork sommer DHU 3.del 

Ja her i 3. uge af HANNES patchwork sommer DHU skal du denne gang - igen - ri nogle sjove figur.... 

I dag skal du: 

 

klippe 4 stykker pap af denne figur ( billed 1) Alle 4 figur fra billede 1 skal nu bekædes med det 
patchwork stof som er farve 2 ( ja her den anden blå/grøn eller grøn fra sy kittet). 
Det er den farve du slet ikke har brugt endnu. Ri eller lim nu stoffet fast omkring pappet, så de ser 
sådan ud. (PS: den er 20 cm foroven og 30 cm forneden) 
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Klip nu 2 stykker pap af hver af disse 5 figur ( billed 2) 
Alle 10 figur fra billede 2 skal nu bekædes med det patchwork stof som er farve 2, ja stadigvæk den 
samme som de aflange du også lige har klippe og riet. 

Kan forstå at der er nogle som har haft lidt "svært" med at tegne disse figur - måske denne "tegning" 
hjælper dig - Det håber jeg.... ellers sig til. 
Figur nr. 2 og 3 fra venstre er bytte rundt i forhold til billede nr. 2. 

  

Ri eller lim nu stoffet fast omkring pappet, så de ser sådan ud. 
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Og 16 figur på hver 5 x 5 cm. ( billede 3) 
Alle 16 figur fra billede 3 skal nu bekædes med det patchwork stof som er farve 2,  ja stadigvæk den 
sammen som de aflange m.m. du også lige har klippe og riet. 
Ri eller lim nu stoffet fast omkring pappet, så de ser sådan ud…. 

 

Kort sagt - i dag skal du kun bruge det stof som hedder farve 2 og ja alle figur er helt lig med nogle af 
dem du allerede har lavet i uge 1 og uge 2. 
Så alle figur du har i farve 1 og farve 2 er helt ens. 

Det var denne uges opgave og nej du får ikke afvide hvad det ender med…. håber at du har lidt 
tålmodighed….smiler. 
Husk at der også på facebook er en Sommer DHU gruppe som du er hjertelig velkommen til at være 
med i. 

Her er den printevenlige udgave af: HANNES patchwork sommer DHU 3 
PS: ja i næste uge skal du sy noget af det sammen.. smiler... 

Rigtig god fornøjelse. 
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