
Store og små firkanter i Brønderslev restetæppe. 
Gratis DIY 
Restetæpper kan varieres i og restetæpper kan blive så forskellige. 
Nå man har syet mange af dem, har man efterhånden en del rester i mange. 
Dem har jeg her valgt at bruge i det reste tæppe som jeg kalder Brønderslev tæppet. 
Tæppet måler 110 x 145 cm og består af 10 x 14 firkanter. 
 

 
( Foto er taget ved Tange sø) 

Firkanter i 2 størrelser. 

Ja dette smukke tæppe består kun af to størrelser firkanter. 
Nemlig på 6 x 6 cm og 10,5 x 10,5 cm. 
Hele tæppet er syet med 0,75 cm sømrum og alle mål er skære mål. 
 
Så jeg har lavet en masse blokke som består af 4 stk firkanter på hver 6 x 6 cm  
( 2 i grå i bundfarven og 2 forskellige i rester farver) 
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og syet dem sammen 4 og 4 som her på billede. 
 
 
Derudover har jeg brugt både farvet og grå ( bundfarven) i firkanter på 10,5 x 10,5 cm 
 

 
 
Så har jeg bare lagt mine syet firkanter op i  den rækkefølge jeg synes 
Her har jeg valgt at ligge de store firkanter i de 4 hjørner og så lade dem "gå indad" mod midten. 
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Som du kan se på dette billede, mødes alle de farvet inde i midten - uden bundfarven. 
Til sidst har jeg syet en bred 10 cm kant uden om for at samle farverne. 
Da jeg har samlet min forside, mellemfoer og bagsidestoffet har jeg quiltet med en meleret grå quiltetråd i Cotton 30. 
Og afsluttet med en 6 cm bred lukkekant. 
  

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