
Restetæppe i blå farver - Blåvand tæppet. 
Gratis DIY 
Dette restetæppe er syet i kun blå rester. 
Derfor var det jo nød til at hedde "Blåvand" for du kan da helt sikker også se bølger i det..... 
 

 
( Billede er taget ved Søndervig) 
 
Tæppet måler 120 x 150 cm. 
Og alle mål er skære mål og syet med et sømrum på 0,75 cm 

Blokken 
Til en blok - som bestå af 4 ene dele skal du bruge: 
I bundfarven ( den mørkeblå) 4 firkanter på hver 10.5 x 10.5 cm 
I kontrast farven skal du bruge 4 stykker på 6 x 10.5 cm og 4 stk på 6 x 15 cm. 
( PS: så har du en strimmel på 6 cm i fuld bredde = 110 cm kan du sy en blok / 4 stk ) 
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De 4 ens dele syes sådan: 
en bundfarve og en lang og en kort strimmel. 
 

 
 
Sy ført den korte på den ene side ( øst)  af firkantet i bundfarven 
 

 
 
Pres og sy den lange stykke på "nordsiden" 
 



 
 
Sådan 4 ens blokke skal du bruge for at lave den færdig syet blok, som her 
 

 
 
Nu er det jo bare at lægge alle dine færdig syet blokke i ønsket rækkefølge og i den størrelse du drømmer om. 
 

 
 
Jeg har syet en 6 cm kant på til sidst i bundfarven - inden jeg samler forsiden, mellemfoer og bagsiden. 
Jeg har quiltet diagonalt igennem alle blokke med en meleret quiltetråd. 
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(Billede taget ved Søndervig) 
  

Rigtig god fornøjelse med at sy dette smukke puttetæpper. 
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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