
HANNES patchwork sommer DHU - Del Hver Uge 6. uge 

Ja så blev det igen fredag og nu er det sidst del, af det gratis mønster fra mig til dig. 
Håber at du stadigvæk er med, også efter at du har set resultatet i sidste uge. 
Men nu skal det jo gøres færdig med montering og quiltning. 

Start med at presse din løber som du har syet samme. 
Og pille alle dine papskabeloner ud. 
Nu tager du dit bagsidestof og lægger det med retsiden ned ad. 

  

Oven på det lægger du dit volumevlies og din løber med retsiden opad. 
Vigtig at alle 3 dele ligger helt glat. Vent med at skære det ren. 

  

Nu limer eller rier du alle 3 lag godt sammen. 

Nu skal der så quiltes - nogle har købt den lyse tråd og andre den meleret.  
Nogle synes man skal quilte i den farve stof som tråden har - andre i den som bagsiden har og nogle 
helt andet tager en kontrast farve og quilter med. 
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Jeg har valgt den råhvide tråd og quilter nu rundt i alle de råhvide figurer du her kan se på dette 
billede. 
Har du valgt den meleret kunne du jo også quilte rundt i firkanterne og hjerterne. Det er helt op til 
dig. 

Når du har quiltet alt det i "midten" - skal vi til at lave "kanten". 
Først tager jeg bagside stoffet og bukker helt væk fra kanten - DETTE ER MEGET VIGTIG. 

Så det ser sådan ud.... 

  

For nu skal jeg kun skære i mit volumevlies - og derfor er det vigtig at mit bagside stof ikke ligger 
under.....Nu skære jeg mit volumevlies 1 cm breder end min yderkant af løberen - hele vejen rund. 
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Så det ser sådan ud: 

  

Derefter ligger jeg mit bagside stof glat igen. 
Og skære nu bagsiden stoffet 3 cm større ! Også hele vejen rundt.... 

 

Nu bukker du så dit bagside stof runde om mellemfoer og quilter hele vej rundt i kanten. 

Du kan evt. ri det først - så du er helt sikker inden du quilter. 

Jeg starter altid på langsiden.... 
Nå du kommer til det først "hjørne"/vinkel, så jeg sådan at jeg sætter en wonderclips på min forside 
og inkl. sømrummet - for også at holde det på plads - for så er det meget nemmer at bukke 
bagsidestoffet pænt ind, så det danner den rigtig vinkel:  
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Når jeg kommer til spidsen, er der to muligheder, enten som du har lavet på det hjørne /vinkel du lige 
har syet - buk og buk.  
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Eller du kan bukke spidsen ind først: 

 

Og så tager fra begge side "på engang"  
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Gør som du synes der er pæneste. 
Og igen bruger jeg hele tiden de små Wonder clipse til at kontroller at jeg kun har 1 cm fra kanten til 
bagside stoffet. ( Undskyld billedet er ikke så tydeligt) 

 

Ja nå du så er hele vejen rund og har quiltet den du synes der er passende...... 
Så er din løber klar til at komme på sommer bordet: 

 

Rigtig god fornøjelse og tak for at du ville leget med. Det er jeg rigtig glad for. 
En lille opfordring - send et billede på en mail, af din færdige løber/dinner for 2/dug eller hvad du nu 
har tryllet ud af dine skabeloner. Så kan vi jo alle de det flotte resultat. 
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