
BRÆNDENDE KÆRLIGHED 

VIND BLOKKENE TIL ET TÆPPE MED HJERTER. 

Kunne du ikke tænke dig at vinde blokkene til forsiden af et tæppe med hjerter?? 

Det eneste du skal gøre er, at sy en patchwork blok med hjerter, som beskrevet her 

nedenfor, og for hver blok du afleverer/sender har du et lod, i den store pulje om  

at vinde alle blokkene til et tæppe. 

Du skal sy en blok, med et eller flere hjerter, som skal måle 15 x 15 cm.  

 Den kan syes i hånden og pappet skal blive i.  

 Du må også gerne sy den på maskine, men så skal den ries på  

et pap stykke på 15 x 15 cm inden du aflever den/dem. 

Selve blokken med hjertet: 

 Det ”uden om” hjertet skal være sort/mørke grå. 

 Selve hjertet skal være i rød, orange, pink eller lilla farver  

 Du bestemmer selv hvor mange farver du bruger i hver hjerte,  

bare det er i de overnævnte farver.  

 Du bestemmer også selv hvordan dine hjerter ser ud,  

om det er ”skævt” flettet eller noget helt andet.  

 Hjertet må også godt gå helt ud til kanten af blokken. 

 Husk at skrive navn bag på blokken. 

Om du syr en eller 10 blokke er også frivilligt. Men husk, at du får et lod for hver blok 

du afleverer/sender. Og det er kun blokke som beskrevet her over, som er med i 

konkurrencen. Så jo flere blokke du syr, jo større chancer er der for, at du vinder  

blokke til et helt tæppe. 

De færdige blokke skal afleveres senest søndag den 12. februar hos ”HANNES” 

Patchwork og vil så derefter blive hængt op i butikken, indtil søndag den 11. marts, hvor 

der vil blive trukket lod om, hvem den heldige vinder, af blokkene er. 

Skulle der nu komme så mange blokke, at der kan blive to tæpper, deler vi blokkene og 

der bliver to som vinder. Vinderne har frie hænder til at gøre med blokkene, som de 

synes, der er ingen forpligtelser.  

På gensyn 

”HANNES” Patchwork 
TINGVEJ 24 VEJERSLEV 8881 THORSØ TLF 86 87 10 74 

www.HANNESblog.dk  

www.HANNEShjemmeside.DK 

http://www.hannesblog.dk/
http://www.hanneshjemmeside.dk/

