
Gratis mønster: 2. del af HANNES Jule DHA 2016 

Advent DHA 2. del 

Så blev det 2. søndag i advent og nu er vi klar til 2. del af dette gratis mønster til dig fra mig. 

Lige for at rette alle tvivls spørgemål, var der en lille fejl i opgave fra 1. del, men den rettet og den rigtige 

udgave og alt det generelle finder du her i 1. del. Bare lige for at være sikker på du forsætter rigtigt. 

Jeg undskylder meget denne fejl. ( fejlen var en figur 3 der var vendt forkert, når de skulle syes sammen, til 

figur A.) Se evt advent DHA 1. del 

Nu skal vi gang med 2. del: 

Nu skal du klippe i pap 4 stk af figur nr 5. 

( klip en firkant på 7 x 7 cm og del den diagonal = 2 stk af figur nr 5) 

 

Derefter skal du klippe i pap 24 stk af figur nr 4. 

( klip en firkant på 5 x 5 cm og del den diagonal og endnu engang = 4 stk af figur nr 4) 
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Stof Farve 1: 

Nu skal du bruge stof farve 1. Ri eller lim (med limpen) nu 

12 stk figur af nr 4 med stof farve 1. 

+4 stk figur af nr 5 med stof farve 1. 

Stof Farve 2: 

Nu skal du bruge stof farve 2. Ri eller lim (med limpen) nu 4 stk figur af nr 4 med stof farve 2. 

Stof Farve 3: 

Nu skal du bruge stof farve 3. Ri eller lim (med limpen) nu 4 stk figur af nr 4 med stof farve 3. 

Stof Farve 4: 

Nu skal du bruge stof farve 4. Ri eller lim (med limpen) nu 4 stk figur af nr 4 med stof farve 4. 

Sy sammen: 

Nu skal du til at sy dem sammen sådan…. 

Tag nu 1 trekanter figur 4 i farve 1 og 1 figur 4 i farve 2 og sy dem sammen. 

Og derefter 1 figur 3 i farve 1 (fra sidste uge). Sy nu dem samme alle 3. Gør det 4 gange. 

Disse 4 ens, hedder nu Figur B. (skriv det evt bagpå ) 

 

Tag nu 1 trekanter figur 4 i farve 1 og 1 figur 4 i farve 3 og sy dem sammen. 

Og derefter 1 figur 3 i farve 1 (fra sidste uge). Sy nu dem samme alle 3. Gør det 4 gange. 

Disse 4 ens, hedder nu Figur B. (skriv det evt bagpå ) 

 

http://hannesblog.dk/hannes-jule-dha-2016 

http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/DHA-2del-figurB-2.jpg
http://hannesblog.dk/wp-content/uploads/DHA-2del-figurB-2-1.jpg


 

Tag nu 1 trekanter figur 4 i farve 1 og 1 figur 4 i farve 4 og sy dem sammen. 

Og derefter 1 figur 3 i farve 1 ( fra sidste uge). Sy nu dem samme alle 3. Gør det 4 gange. 

Disse 4 ens, hedder nu Figur B. ( skriv det evt bagpå ) 

 

De 4 stk figur af nr 5 med stof farve 1, skal du gemme til en af de næste gange. 

Rigtig god fornøjelse med 2. del af dette gratis mønster, som er en gave til dig fra HANNES patchwork. 
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