
4. del Leg med dine stofrester. 
Gratis DIY fra HANNES patchwork 
 
Ja nu har du nok snart knækket koden, til dette sjove restetæppe og den meget flotte flettet virkning det har/får. 
I dag skal du sy de sidste stolper på og kanten rundt - før vi samler, montere og quilter i næste uge. 

4. del 
I sidste uge samlede du 4 blokke B, i dag gør du helt på samme måde, med de 4 blokke B, så du får hele forsiden til tæppet. 
Det er helt de sammen mål du nu igen skal have fat i i bundfarven. 
Helt undtagelsesvis vil jeg nu vise dig mit færdige tæppe, for så kan du nemt se hvad jeg mener. 
( Ja undskyld  jeg har ikke fået taget nok billede inden jeg samlede tæppet.) 
 

 
 
Jeg ser det sådan at i midten af de 4 blokke skal de farvet "kontrast farver" mødes og 
i kanten skal "de være væk" fra hinanden. 
 
Imellem min blokke har jeg en bundfarve firkant. Du kan jo nemt lave dette i et stykke, 
men det er mere for at gøre det overskueligt jeg stadigvæk sy 3 stykker bundstof sammen. 
 
Nu håber jeg også du har knækket koden med hvordan du kan have et ulige antal af A blokke - eks 5 x 7 A blokke. 
For det er jo helt samme system som du gentager imellem de "hele B blokke" og de "halve "B blokke" 
For når du får syet disse stolper på kan du se hvordan der både er store og små "firkanter" og 
hvordan de nemt danner andre "firkanter." 
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Til sidst måler du langsiden af dit tæppe ( husk at lægge sømrum til) og syr en 6 cm bred kant hele vejen rundt. 
Hold kante til, så den ikke kommer til at "bule" Først nord og syd og derefter øst og vest. 
Nu venter du til næste uge, hvor du skal til at samle dit mellemfoer og bagside stof. 
I mellemtiden kan du overveje hvad du vil bruge det til. Fordi det er det som bestemmer dit mellemfoer. 

Mellemfoer: 
Du får lige en lille oversigt her, så kan du se om du skal ud og købe eller har noget til at komme i mellem forsiden og bagsiden. 
 
Dug - Alm Volumenvlies, så det ikke fylder for meget (150 cm bred). 
Tyndt tæppe - Pladevat (140 cm bred) eller Volumenvlies (150 cm bred). 
Et varmt tæppe - Heirloom da det er 80%bomuld/20% polyester (240 cm bred) 
 
Du skal jo også bruge bagside stof i samme størrelse som dit færdig tæppe på + 5 cm på alle 4 led. 
  
Så nu er du klar til 5. og sidste del i næste uge. Rigtig god sy lyst og dejligt du vil være med her. 
Tak for du vil lege med i denne - synes jeg sjove leg. Husk uden dig kunne jeg jo ikke dette. 
Det varmer mit lille hjerter at der er så mange som deltager. 

❤ Tak ❤ 
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