
1.del af HANNES patchwork juleleg 2017 
 

Så skal vi igang med 1. del af HANNES patchwork juleleg 2017 - et gratis hemmelig mønster til dig fra mig. 

 

I dag skal du både klippe og sy. Men lad os komme igang.... 

 

Generelt: 

Dette gælder igennem hele denne Juleleg 2017 

Tegne: 
Du skal tegne dit mønster over på dit pap, cm for cm. Husk at et tern er 1 cm. 

Skriv bagpå hvilken nr dine figur har. 

Stof farverne: 
Du har 3 forskellige farver patchworkstoffer til forsiden. 

Farve 1: 25 x 110 cm Farve 2: 25 x 110 cm og Farve 3: 70 x 110 cm 

PS: du kan stadigvæk nå at købe stof mm til at deltage i denne juleleg her. 

At klippe/skære dine stof figurer: 
Husk at vende alle papskabeloner ens, enten med alle tern op ad og oven på stoffets retside eller modsat – 

bare det er ens hver gang. 

Se evt. denne video om, hvad jeg mener…. https://youtu.be/9EzXcswFxto 

( PS: Denne video er en general video og har ikke noget med det du skal sy - men hvordan du skal vende dit 

stof og pap.) 

 

Pap 

I pap klipper du nu klippe 

8 stykker af figur 1  ( = 8 x 20 cm) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hannes-patchwork.dk/shop/hannes-patchwork-juleleg-755s1.html 

https://www.hannes-patchwork.dk/shop/hannes-juleleg-17-760c1.html


4 stykker af figur 2 ( = 4 x 20 cm ) 

 

 
 

4 stykker af figur 3 ( = 4 x 16/20 cm) 

 

 
 

4 stykker af figur 4 ( = 4 x 20/16 cm) 

 
 og 8 stykker af figur 5 ( = 4 x 4 cm delt) 

                                                https://www.hannes-patchwork.dk/shop/hannes-patchwork-juleleg-755s1.html 



 

 

Stofferne 

Nu skal du have riet/limet dit patchworkstof fast på stoffet. 

Men først skal du have klippe stof ud med 1 cm sømrum på alle 4 led. 

Farve 1: 
Det er den ene af de to stykker på 25 x 110 cm. 

Det skal du beklæde alle dine figur 2 med 

Farve 2: 
Det er den anden af de to stykker på 25 x 110 cm. 

Det skal du beklæde alle dine figur 5 med 

Farve 3: 
Dette er det stor stykke, som er bundfarven i denne hemmelighed. 

Det skal du beklæde alle dine figur 1+3 og 4 med 

Sy sammen: 

Nu skal du så have alle disse stykker syet samme til 4 ens stykker. 

På alle dine "figur 3" syr du "figur 5" på. Og alle dine "figur 4" syr du "figur 5" på. 

Start med at sy figur 1+3+2+4+1 sammen. 

Nu ser mit sådan ud. Denne hedder nu "figur A" 

  
                                                                 https://www.hannes-patchwork.dk/shop/hannes-patchwork-juleleg-755s1.html 


