HANNES patchwork sommer DHU - Del Hver Uge 5. uge
Ja tænk så blev det igen fredag... og nu er vi så i gang med 5. del af dette gratis mønster til dig fra mig.
Håber at du nu er klar til at sy lidt samme, for det er med at holde tungen lige i munden og sytøjet i de
rigtig hænder og hoved klar i dag... smiler...
Aller først tager du fra uge 3: 6 stk. figur 7 og 6 stk. figur 8
Og syr et stykke 7 og et stykke 8 sammen - to og to.
Så får du 6 hjerter i alt.
På disse hjerter tager du fra uge 4: 6 stk. figur nr. 9 ( i midten) og 12 figur nr. 10 til hver side.

Og syr på dine 6 hjerter, så de alle er ens.
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Og så tager du også fra uge 4 dine 12 figur nr.6 og syr 2 på hver side af dine figur du lige har syet.

Så du nu har 6 ens færdige hjerter.

Så tager du fra uge 1: 1 stk figur 1 og 1 stk figur 2 og syr på den ene af de firkanter du syede i sidste
uge. Sy sådan 2 ens figurer. Denne hedder nu figur A.
Der kommer et lille fif lidt længere ned med at få det til at passe.

samt fra uge 1: 1 stk figur 2 og 1 stk figur 3 og syr på en anden af de firkanter du syede i sidste uge.
Sy også sådan 2 figurer. Denne hedder nu figur B.
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Derefter tager du fra uge 2: 1 stk figur 1 og 1 stk figur 3 og syr på figur A.
Sy to ens figurer A

Derefter tager du fra uge 2: 1 stk figur 2 og fra uge 3: 1 stk figur 3 og syr på figur A.
Sy to ens figurer B.

Et lille fif når du skal have de lange stykker til at passe til dine - kan det godt være svært at få dem til
at passe helt nøjagtig, for det er jo klar at bundfarven ( farve4) fylder mere en de lange stykker gør.
Jeg bruger altid disse super gode wonderclips, for de holder det fast, så det komme til at passe.
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Hvis du bukker de lange stykker på midten - ved du jo hvor de også skal passe. Sæt clipsen der og
start fra den ene side. Ja den med bundfarven skal jo "holdes" lidt til for at passe.
Nu skal vi så til at samle alle disse hjerte, A og B.
Vil du selv prøve hvad det bliver til ?? Eller se her:

Dette er mit forslag - men finder du en anden måde at lægge dem samme på - glæder jeg mig bare til
at se det.....
Næste fredag skal denne løber eller dobbelt dækkeserviet jo quiltes og gøres færdig.
PS: ja jeg ved godt at der er 2 figur i overskud, men det var for at drille lidt... smiler...
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