
HANNES patchwork sommer DHU - Del Hver Uge 1. uge 

Ja så er vi i gang med 1. del af HANNES patchwork sommer DHU - Del Hver Uge. 
Et gratis mønster over 6 uger til dig fra mig. 

Håber at du vil være med og husk det er helt frivilligt at deltage og der er ingen købetvang…..eller 
tilmelding. 

Hvis du er i tvivl kan du her se hvor meget patchwork stof m.m. du skal bruge for at være med. Og ja 
jeg har stadigvæk sykit til salg, hvis du ikke lige har nået at bestille det. 

Generelt: 
For din egen skyld er det nemmest at du skriver farve nr og uge nr bagpå dine papskabeloner, så er 
der ikke så meget at være i tvivl om når du skal til at samle det hele. 

Du skal selv tegne nogle “sjove” figur og jeg prøver at vise målene på pappet. 
Husk et tern måler 1 x 1 cm. 

Af stoffet beregner jeg 1 cm sømrum på alle sider. Dog er det vigtig at du altid vender 
alle  papskabeloner ens. Så de alle vender med ternerne mod stoffet eller modsat – bare alle 
stykkerne vender ens. 

Du bestemmer selv om du rier eller limer med en limpen stoffet fast på pappet.... 

Jeg fortæller til hver billede hvor mange papskabeloner du skal klippe og hvilken stof farve du skal 
bruge til alle skabeloner på lige det billede. 

Lad os så komme i gang. I dag skal du i pap 

klippe 2 stykker af figur 1 ( den er 14 x 21 x 3,5 cm= For oven x for neden x højden) 
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og klippe 4 stykker af figur 2 (den er 14 x 14 x 3,5 cm = For oven x for neden x højden) 

 

og klippe 2 stykker af figur 3 (den er 14 x 14 x 3,5 cm = For oven x for neden x højden) 

 

og klippe 8 stykker af figur 6 ( den er 5  x 5 cm og del den) 
PS: Den nemme måde - klip en firkant på 5 x 5 cm og del fra hjørne til hjørne = 2 stk 
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Alle 16 figur skal nu bekædes med det patchwork stof som er farve 1. 

Her kan du se en af hver figur: 

 

Hvis du har to farver som ligger tæt på hinanden ( i mine sykit en af de grønne / Den mellemste farvet 
i den pink/lilla) bruger du den ene som farve 1. 

Ri eller lim nu patchworkstoffet fast omkring pappet. 
Husk at klippe stoffet med 1 cm sømrum på alle led. 

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. 

Sidder du nu og tænker – jeg vil da også købe et sykit eller andre materialer dertil , kan du selvfølgelig 
stadigvæk nå det, se mere her i HANNES netbutik. 
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