Gratis mønster: 4. del af HANNES Jule DHA 2016
4. søndag i advent = DHA 4. del, og vi skal vist til at være færdig med denne lille hemmelighed....
Er du klar ?

4. del af Jule DHA
Nu skal du klippe i pap 3 stk af figur nr 1. nemlig en firkant på 5 x 5 cm.

Nu skal du bruge stof farve 2. Ri eller lim ( med limpen) nu
1 stk figur af nr 1 med stof farve 2.
Nu skal du bruge stof farve 3. Ri eller lim ( med limpen) nu
1 stk figur af nr 1 med stof farve 3.
Nu skal du bruge stof farve 4. Ri eller lim ( med limpen) nu
1 stk figur af nr 1 med stof farve 4.

Sy sammen
Nu skal vi til at sy det hele denne advent DHA 4. del sammen. Men inden skal vi lige have det hele samlet.

Farve 2:
Tag nu figur A, med farve 2 og sy dem sammen med figur C, hvor der i figur B er med farve 2.
Sy nu disse 4 ens figur sammen.

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

De skal nu samles med den figur 1, i farve 2 du lige har riet på pap.

Sy dem nu sammen som på dette billede.

Farve 3 og 4.
Du gør det samme med farve 3 og farve 4.
Så du nu har 3 "ens firkanter" med hver sine farver, ens med meget forskellige.

Overskud
Nu skulle du gerne have 4 trekanter i overskud i farve 1.
Dem skal du nu sy samme imellem disse figurer, så din juleløber kan blive færdig.

Montering:
Nu skal du have det hele samlet. Pres hele din forside let og pil alt pappet ud.
Start med at lægge dit bagside stof med retsiden nedad.
Derpå dit volumenvlies....

Og ovenpå din færdige syet forside. Ri og lim det nu alle 3 lag sammen.
Nu skal du have skåret dit volumenvlies og bagside stof til.
Buk nu din bagside ind under, så du kan skære dit volumenvlies til, som du kan se her - 2 cm større end din
forside.
http://hannesblog.dk/hannes-jule-dha-2016

Det gør du nu hele vejen rundt og bagefter bukker du dit bagside stof ud igen og skærer det ca 3 cm større
end volumenvlies. Det skulle nu gerne se sådan ud.....

Nu pakker du bagsiden ind over dit mellemfoer og rier det evt fast, så der er styr på det.
I hvert hjørne vil jeg denne gang bukke de lange sider og de korte sider ind først og så de "skrå" hjørner,
som du måske kan se på disse billeder.

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

Nu skal der quiltes og husk at det du quilter uden om, fremhæver du.

Færdig

Det var dette års jule DHA 2016 og jeg håber at du kan bruge dette gratis mønster.
Mit ønske for denne jule DHA er at du kan se hvor forskellige 100% samme stjerne og 100% samme stoffer
kan se meget forskellige ud. Og ja det er vel lige det vi elsker ved at sy patchwork.
Håber dette giver dig et lille løft til at sy mere patchwork og se mulighederne i denne dejlige hobby.

Opfordring med DHA 4. del:
Når du er færdig med din jule DHA, synes jeg du skal sende et billede af den og sende den til
mail@hannespatchwork.dk så sætter jeg den på min blog, så alle kan se den.
Og ikke mindst hvor forskelligt de bliver. Det vil glæde mig og mit lille hjerte.
Tak for du vil lege med.
http://hannesblog.dk/hannes-jule-dha-2016

