
 

2. del af HANNES patchwork DBD udfordring. 

Så gik der lige en uge mere, hvor jeg håber du har fået syet din 1. del af det gratis mønster som denne DBD 

udfordring er tænkt som. 

Og du har måske også tænkt... 

Hvad skal vi nu sy?? 

I denne 2. uge skal din udfordring være trekanter. 

Som ja du bestemmer om hvordan dine trekanter skal være. 

Her kan du se nogle af mine "tegne" forslag..... ja de er jo ikke 100% pæne, men ja det er lige på den måde 

jeg har sidde og tegnet på. Og min måde på, at for en god mave fornemmelse, på hvad jeg synes der er 

"rigtig" for min pude. Og min DBD. 

Mine overvejelser 

Her på den første tegning, synes jeg nogle af mine felter blev for store og "for kedelige" 

 

 
 

Denne kunne jeg meget bedre lide og kunne også se at jeg fik "mange små" trekanter, 

som jeg ved at flytte nogle streger kunne gør meget nemmer at sy. 

 

         
 

 

Denne tegning synes jeg var noget bedre, da jeg flyttede nogle streger og ja har bestemt at sådan skal den 

værre... 

 

https://www.hannes-patchwork.dk/shop/hannes-patchwork-dbd-672s1.html 
 



Papir til pap 

Nu har jeg taget noget kardus pap - tegnet mine blokke på 20 x 20 cm op. 

Og fået tegnet mine skabeloner op i den rigtige størrelse. 

 

 

 

Og her sat farve på, så jeg synes de bliver jævnt fordelt, med en bundfarve som "fylder meget". 

Alle dem uden nr på er min bundfarve - altså nr 4. 

 

 
 

Så nu klipper jeg alle mine dele ud og rier/limer stoffet i de ønsket farver. 

Sådan ser mine 2 blokke i blå farver ud. 

Og ja jeg har spejl vendt den ene af dem, da jeg synes det også giver en sjovt effekt. 

 

https://www.hannes-patchwork.dk/shop/hannes-patchwork-dbd-672s1.html 

https://www.hannes-patchwork.dk/shop/dobbeltsidet-kardus-genbrug-2032p.html


 

 

 
 

Men du bestemmer jo hvordan alle dine trekanter skal se ud.... 

Du må gerne tegne mine trekanter af eller lade dig inspirere af dem. 

Det er helt op til dig. 

Dine overvejelser 

Nu inden du går igang - er det jo vigtig at du laver dig nogle overvejelser om dit stof, mønster og dine muligheder. 

Husk at jo flere små dele - jo mere sømrum - jo mere stof. 

Vær nu sikker på at du har stof nok til det du drømmer om. 

Og nogle gange bestemmer man selv og andre gange bestemmer stoffet. 

Sidst gang skulle du jo bestemme hvordan din "ting" skulle komme til at se ud, og give dig et overblik over, hvad har 

jeg og hvad kan jeg få ud af det. 

Kan det komme til at se ud som jeg drømmer om - eller skal jeg lave om på mine drømme eller mit patchwork ?? 

Tænk over det. 

Mit ønske 

Mit ønske med denne DBD er at du får en fornemmelse af hvordan du tegner et patchwork mønster op. 

Og at det måske ikke altid er lige nemt at få det hele til at se rigtig ud. Og gå op i en højre enhed. 

Og måske lidt mere værdsætter de færdig købte mønster og det arbejde der ligger bag. 

 

Rigtig god fornøjelse med alle dine trekanter og 2. del af denne DBD. 

 

 

 

 

 

 

https://www.hannes-patchwork.dk/shop/hannes-patchwork-dbd-672s1.html 


