
  HANNES patchwork sommer DHU 6.del 

Ja så er vi i gang med 6. og sidste del af denne lille sommer leg her på bloggen. 
Jeg håber at du får dine kaffe/kagebrikker færdige og bliver glad for dem. 

Jeg har lavet en lille video igen som du kan se her og bagefter kommer der  
lidt billeder der fortæller det samme. 

http://youtu.be/6FhemRpDAM8 

Start med at lægge bagside stoffet med retsiden nedad. 
Skal ikke klippes til ( endnu)  så det må gerne måle ca. 35 x 40 cm fra start. 

 

Derpå ligger du det volumevlies ovenpå, der også "er for stor"
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Og til sidst dit motiv/forside midt på, så der ca. er 5 cm på alle led.

 

Det er vigtig at du har noget stof og mellemfoer hele vejen rundt - helst en 4-5 cm. 
Ri nu de 3 lag sammen - eller bruge den smarte limspray. 
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Quilt nu rundt i den blå "form" og evt hver anden hele vejen rundt. 
Det du quilter indeni kommer "lidt væk" og det andet kommer frem. 

 

Derefter quiltet du nu rundt om "kagen og de lyserøde glasur" men i det lyse stof - så fremhæver du 
hele kagen. 

Først når du har quiltet rundt og i kagen, skære du siderne til. HUSK at bukke dit bagside stof ind 
under din top , inden du skære mellemfoer til - lad være med at spørge hvorfor dette er så vigtig... 
smiler... 

 

 Nu bukker du så dit bagside stof ind under din top og quilter hele vejen rundt. 
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Du kan lave hjørner på 2 måder.  
Her har jeg taget lang siderne først og så hjørnerne til sidst.  
Så der er hul ind både fra højre og fra venstre.  
Brug evt. de langede små Wonder clips til at holde stoffet i de "rigtige folder". 
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Det er også nemt at bruge de lange gode patchworknåle som er nemme og hurtige  
at sætte ind så det holder. 

 

Eller buk dem ind efterhånden som du quilter "rundt", om det  
er med eller mod uret bestemmer du 100%. 

Er du tvivl om hvordan du skal quilte - kan du her se hvordan jeg gør. 

 Ja nu skal du så bestemme om du vil have krymmel på dine kager 

 

Her har jeg lavet nogle "krymmelsting" som bare er to tætte lange sting ved siden af hinanden - gerne 
i en kontrast farve. 
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Du kan også som her lave en masse "Tivoli krymmel" i alle farver og med  
franske knuder.(Billedet er fra noget andet - men ideen kan godt bruges.) 

 

Nu skal du jo bare lige lave 4 af dem og så er du færdig. 

 

Tak for at du ville lege med i dette lille gratis patchwork mønster som har været over 6 uger her på 
bloggen. 
Jeg håber at du vil sende mig et billede når du er færdig med din sommer DHU, så lægger jeg dem på 
bloggen - så kan alle se dem. 
Rigtig god fornøjelse og dejligt at du også ville lege med. 
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