
 

 HANNES patchwork sommer DHU 5.del 

Ja nu er vi i gang med 5. uge. Og ja nu skal du til at sy. 

Om du vil se den lille video, før du ser alle de mange billeder bestemmer du selv. 
Derfor kunne dette link: ( Ellers vil du kunne de det færdige resultat) 

http://www.youtube.com/watch?v=dCar31Pd1Zk 

Du tager de sidste figur fra billede 3, uge 2 i farve 3 og syr sammen sådan:

 

Derefter tager du alle de 20 figur som er farve 1 og 2 og samler dem sådan her. Det vil sige du skal 
bestemme og de laver 2 helt ens med farve 1 og to helt ens med farve 2. Eller du blander dem som jeg 
har gjort. Ja hvis du gør sådan bliver de andre to jo modsatte. 

 

Det er vigtigt at du husker på, at de skal være "hel jævn" i bunden når du samler dem. 
 

 http://hannesblog.dk/sommer-dhu-2013 

http://www.youtube.com/watch?v=dCar31Pd1Zk


 

 

Nu samler du også de brune, som er fra billede 1 uge 4 farve 4.

 
Her er det vigtig at du tager og syr dem sammen så de er jævne  
foroven og de nederst kanter også er lige. 

  
 
                                                                                                          http://hannesblog.dk/sommer-dhu-2013 



Nu tager du de hvide og syr dem med farve 1 og farve 2. 

 

Det er jo klar at de blå fylder mere end den lyse bund. Da der er 5 stykker med stof som skal passe til 1 
stykke med stof. Hvis vi bare siger at hvert lag stof fylder 1 mm er det jo 8 x 1 mm det fylder mere. 
Derfor er det meget smart at bruge de gode wonderclips til at holde det til, så det kommer til at passe 
sammen. Så nu er det bare at få det fordelt jævnt over hele stykket.

 

Derefter tager du de brune og syr "ovenpå" de blå. 
Ja og her er du også nød til at bukke dine papskabeloner for at få det til at passe og derved nemmer få 
det syet pænt sammen. Her er de gode wonderclips også perfekt så du er sikker på at de sidde rigtig. 

                                           http://hannesblog.dk/sommer-dhu-2013 
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Nu tager du så den figur du fik syet sammen i sidste uge og syr det hele sammen... 

 

Så ja nu kan du måske se at der kom glasur på den lille chokoladekage muffins. 
Dem syr du nu 4 stykker af - der alle er ens. 

Nu skal der på hver side syes de stolper på som der er samlet af farve 1 og 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hannesblog.dk/sommer-dhu-2013 



 

og til sidst kommer de lange kanter, og ja her skal du også bestemmer om det skal være farve 1 eller 
farve 2 som er i toppen eller i bunden, om du vil have alle 4 ens eller om det skal være 2 og 2 som er 
ens. 

 

 
Nu presser du dit arbejde let fra bagsiden og derefter piller du alle dine papskabeloner ud. 
Og sætter dig ned og vente til næste uge hvor vi skal have dem monteret og quiltet og lavet færdig. 

Skal du lige se den lille video - måske er det nemmer at se hvad jeg gør.  

http://www.youtube.com/watch?v=dCar31Pd1Zk 

 
Jeg håber at du er tilfreds med dit næsten færdige resultat. 
Rigtig god fornøjelse 
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