1. del af HPJ 18 = HANNES patchwork juleleg 2018
Så skal vi igang med 1. del af HANNES patchwork juleleg 2018 - et gratis hemmelig mønster til dig fra mig.
I dag skal du klippe pap og ri eller lime det fast. Men lad os komme igang....

Generelt:
Dette gælder igennem hele denne Juleleg 2018
Tegne:
Du skal tegne dit mønster over på dit pap, cm for cm. Husk at et tern er 1 cm.
Skriv bagpå hvilken numre dine figur har.
Stof farverne:
Du har 4 forskellige farver patchworkstoffer til forsiden.
Farve 1: 25 x 110 cm ( Grå )
Farve 2: 25 x 110 cm ( Rød )
Farve 3: 15 x 110 cm ( Lysbrun )
Farve 4: 15 x 110 cm ( hvid )
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 skabeloner
I pap klipper du nu 8 stk af figur 1

4 stk af figur nr 2

8 stk af figur nr 3

Stof
Nu skal du have riet/limet dit patchworkstof fast på pappet.
Men først skal du have klippet stof ud med ca 1 cm sømrum på alle led.
Du skal bruge følgende stoffer til disse papskabeloner:
8 stk af figur 1 i farve 3 ( den lysebrune)
4 stk af figur nr 2 i farve 1 ( den lysegrå)
8 stk af figur nr 3 i farve 1 ( den lysegrå)
Det var alt for denne uge.....

På gensyn med 2. del af HANNES patchwork juleleg 2018
PS: husk der er også lavet en Facebook gruppe, hvor alle er velkommen til at være med - også selv om du
ikke syr denne juleleg.

