
Gratis mønster: 3. del af HANNES Jule DHA 2016 

3. søndag i advent - tiden smutter afsted og vi ska lige lave lidt flere 3 kanter og sy lidt mere - er du klar ?? 

3. del af Jule DHA 

Nu skal du klippe i pap 12 stk af figur nr 2. 

( klip en firkant på 10 x 10 cm og del den diagonal = 2 stk af figur nr 2) 

 

Nu skal du klippe i pap 12 stk af figur nr 5. 

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

 

Stof Farve 2: 

Nu skal du bruge stof farve 2. Ri eller lim ( med limpen) nu 

4 stk figur af nr 2 med stof farve 2. 

4 stk figur af nr 5 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 2 med stof farve 3. 

4 stk figur af nr 5 med stof farve 3. 
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Stof Farve 4: 

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

4 stk figur af nr 2 med stof farve 4. 

4 stk figur af nr 5 med stof farve 4. 

Sy sammen: 

Nu skal du til at sy dem sammen sådan…. 

Tag nu 1 trekanter figur 5 i farve 2 og 1 figur 2 i farve 3 og sy dem sammen med Figur B med farve 4. 

Sy nu dem samme alle 3. Gør det 4 gange. Disse 4 ens, hedder nu Figur C. ( skriv det evt bagpå ) 

 

Tag nu 1 trekanter figur 5 i farve 3 og 1 figur 2 i farve 4 og sy dem sammen med Figur B med farve 2. 

Sy nu dem samme alle 3. Gør det 4 gange. Disse 4 ens, hedder nu Figur C. ( skriv det evt bagpå ) 

 

Tag nu 1 trekanter figur 5 i farve 4 og 1 figur 2 i farve 2 og sy dem sammen med Figur B med farve 3. 

Sy nu dem samme alle 3. Gør det 4 gange. Disse 4 ens, hedder nu Figur C. ( skriv det evt bagpå ) 
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Ja jeg vil give dig ret - det lyder lidt svært - men det er det slet ikke. 

Du skal have 4 ens figur med hver farve 2 og farve 3 og farve 4 = med 12 figur i alt. 

Alle de pap skabeloner du har klippet i dag og riet skal nu være brugt. 

Rigtig god fornøjelse og på gensyn på søndag, hvor der skal ske en del..... 
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