
Restetæppe på skrå med skygge virkning - gratis DIY 
 
Kan du se 3 D effekten, ved dette helt simple restetæppe ?? 
Ja er det ikke utroligt hvilken virkning det har ?? 
Det er en masser strimler syet på skrå på L11 ( vliseline) og med blå kanter og trekanter omkring. 
Og vupti har du et smukt tæppe og lidt færre stofrester, end da du startede. 
Det måler ca 115 x 140 cm og kaldes Sæby tæppet 
 

 
 
 
Dette reste tæpper er sy næsten efter denne gratis vejledning og dette flotte restetæppe. I dette skrå restetæppe er alle 
blokkene syet den samme vej. Men på helt samme måde som denne gratis vejledning. 
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Sy blokken af rester. 
Gør 100% som blokken til Zig Zag tæppet, men kun den ene retning( du bestemmer hvilken) 
Her er målet ca 15 x 33 cm, når den er skåret rent som på dette billede. 
 

 
 
Men nu skal du have lavet stolperne på 2 af siderne af blokken. 
De er skåret 5 cm brede. De små trekanter der skal syes på måler 5 x 5 cm. 

Sy nemme trekanter af firkanter. 
Som sagt er de lyseblå små firkanter her skåret på 5 x 5 cm. 
Tegn en streg fra hjørne til hjørne. 
Sy nu i stregen og skær det overskydende trekant væk. 
MEGET vigtig - denne trekant skal vende modsat retning, af din blok for at få den rette virkning. 
 

 
 
Skær nu dine stolper så de passer til blokken. Husk sømrum. 
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Nu syes først den lange stolpe fast og derefter den "korte" Ret nu alle dine blokke til, så de har samme størrelse. 
 

 
 
Derefter syr du dem sammen to og to. 
Derefter to og to, og ja forsætter til du har et reste tæppe i ønsket størrelse. 
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Og lige pludseligt har du et super flot restetæppe. Nu samles tæppet med mellemfoer og bagside stoffet. 
Derefter quiltes de 3 lag sammen. Jeg har quiltet i alle de mørkeblå stolper. 
Tilsidst syes lukkekant på tæppet. Jeg skære altid mine lukkekanter på 6 cm. 
Her har jeg brugt den samme lyseblå som der er brugt til trekanterne. 
 

 

Rigtig god fornøjelse med at sy dette sjove restetæppe. 
Det er jo tænkt som et gratis mønster - en gave til dig fra HANNES patchwork. 
Syr du tæppet er du meget velkommen til at fortælle hvor du har dit mønster fra. 
da det jo er min løn for at give dig dette gratis vejledning. 
Andre udgave af samme mønster 
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