
HANNES patchwork sommer DHU - Del Hver Uge 3. uge 

Ja så er det allerede fredag igen.... tiden flyver afsted og vi skal nu i gang med 4. del af dette gratis 
patchwork mønster. 

I dag skal du i pap; 
klippe 16 figur nr 5 ( I alt 8 firkanter på 7  x 7 cm og del dem = 16 stk figur nr 5.) 

 

og 12 stk af figur nr 6 ( I alt 6 firkanter på 5  x 5 cm og del dem = 12 stk figur nr 6.) 

 

6 stk af figur nr 9  ( I alt 3 firkanter på 3,5  x 3,5 cm og del dem = 6 stk figur nr 9.)
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Det kan nemmest gøres på denne måde: 

Lidt klippe/tegne hjælp: Klip en firkant på (7 x 7 cm), (5 x 5 cm) og  (3,5 x 3,5 cm) = del i 2 - fra 
hjørne til hjørne = 2 stk 

 

12 stk af figur nr 10 ( I alt 3 firkanter på 3,5  x 3,5 cm og del dem og del dem = 12 stk figur nr 10.) 

 
Ja det vil sige at det nemmest er at starte med en firkant på 3.5 x 3. 5 del dem - så de bliver i 2 
stykker. Og del hver igen så du i alt får 4 små trekanter af en firkant, som du kan se her 

 

Alle disse trekanter (16+12+6+12) skal du nu have stof farve 4 ( bundfarven) på. 
Husk at klippe med sømrum og lim/ri dit stof fast. 
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Her er en af hver figur: 

 

Og ja skal vi ikke også sy lidt i denne uge ?? 
Jo lad os gøre det: 
Tag nu alle dine figur 5 ( fra uge 4) = 16 stk og sy dem på de 4 figur du fik syet i sidste uge ( uge 3) 
sådan 

 
Og ja nu har du så 4 der ser sådan ud: 

 

Så må du sætte dig ned og vente til det igen bliver fredag for at komme videre..... smiler.. 
Men nyd nu sommeren, dit andet patchwork og livet imens du venter... Rigtig god fornøjelse 

http://hannesblog.dk/hannes-patchwork-sommer-dhu-2014-et-gratis-moenster 

http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/dhu-del-4.jpg
http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/DHU4del..jpg
http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/DHU4delsy..jpg

