
9 små firkanter og en stor - Løgstør tæppet Gratis DIY 
Dette meget enkelt Løgstør tæppe er super nemt at sy men det skal lægges op inden og syet i blokken. 
Men det er hele arbejdet værd synes jeg - for det har så flot en virkning. 
 
 

 ( Foto taget i skoven ved Vejerslev)  
 
Tæppet måler ca 130 x 160 cm. Alle mål er skære mål og er syet med 0,75 cm sømrum. 
 
Tæppet består af firkanter på 6 x 6 cm. 
Pr blok 5 i bundfarven og 4 forskellige i kontrastfarven. Samt en stor firkant på 15 x 15 cm i kontrastfarven. 
Så af hver kontrast farve skal du bruge 4 små firkanter på hver 6 x 6 cm og en stor firkant på 15 x 15 cm. 
 

 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/9-smaa-firkanter-1279s1.html 
 
 



Når blokken/Tæppet er lagt op i rigtig farver/system syes de 9 små firkanter samme. 
Først 2 og 2 
 

   
 
Det gør jeg 3 gange og derefter syr jeg de sidst 3 samme og sy dem på, så jeg har 3 x 3 firkanter 
 
 
 

 
 
Nu syr jeg sidde 9 firkanter sammen med "de rigtige" farver store firkanter. 
Her et billede af min oplægning da jeg syede tæppet. 
 

 
 

 www.hannes-patchwork.dk/shop/9-smaa-firkanter-1279s1.html 



Sådan fortsætter du hele restetæppet igennem til det har den ønsket størrelse. 
Jeg har en 6 cm mørk kant og en 10 cm bred kant på til sidst. 
Samle tæppet med mellemfoer og bagside stoffet og quilt det hele sammen. 
Denne gang har jeg quiltet diagonalt i de mørke firkanter. 
 

 
( Foto taget ved en bænk i Gjern) 

Rigtig god fornøjelse med at sy disse smukke restetæpper. 
Det er jo tænkt som et gratis mønster/vejledning - en gave til dig fra HANNES patchwork. 
Syr du dette slumretæppet 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. 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/9-smaa-firkanter-1279s1.html 


