
 

1. del af HANNES patchwork DBD udfordring. 

Så skal vi igang med 1.del af denne lille sommer udfordring, som jeg håber du er klar til. 

Har du gjort dig klar til hvad du vil sy og hvordan? 

Husk en vigtig ting, som gælder hele denne sommer leg - DBD står for "Det Bestemmer Du" 

Hvad vil du sy? 

Du skal nu gøre dig klar, hvad du vil sy? Har du styr på det? 

 Skal det være en løber? 

 4 dækkeservietter? 

 Et lille baby tæppe ? 

 eller? 

Når dette er bestemt, skal du tænke over størrelsen og hvordan du vil dele det hele op. 

Jeg vil anbefale dig at du gennemtænker dette inden, da det så bliver meget nemmer for dig nu og i de næste 

uger. Husk du bestemmer om de 4 dækkeservietter skal være en hver uge - eller om du vil sy lidt på alle 4, 

hver uge. Eller om løberne skal være i "firkanter" eller aflange stykker". 

Du skal jo også bestemme om det skal være håndsyet eller syet på din dejlige symaskine?? 

1. del af denne DBD udfordring. 

I denne udfordring kommer der 4 dele, med udfordringer.... 

Og i denne uge, skal det være firkanter. 

Husk du bestemmer, om det er små eller store - eller begge dele. 

Men at der indgår firkanter i denne uges opgave. Om det er 1 eller 100 er jo 100% op til dig. 

Om de er 2 x 2 cm eller 10 x 10 cm bestemmer du jo også.... eller om det er en stjerne med en midter 

firkant... 

Start: 

Jeg har bestemt at jeg vil håndsy 2 puder som skal være næsten ens i mønster men ikke i farverne. 

Har også bestemt at puden skal deles i 4 lige store stykker. Og den skal have et færdigmål på 40 x 40 cm 

ialt. Så ja mine dele her først gang, skal være 20 x 20 cm og med firkanter - kun firkanter... 

Ternet papir/pap 

Nu vil jeg så tage noget ternet papir/pap og begynde at tegne. 

Start med at lave en ramme på 20 x 20 cm og find ud af hvilken størrelser firkanter og hvilken farve de skal 

have. 

Jeg vil nok starte på papir, indtil jeg finder ud af hvilken resultat jeg bestemmer mig for. 

Derefter tegne det over på mit pap, så jeg har de pap skabeloner jeg vil sy efter.  

Har nemlig bestem at jeg vil sy denne DBD i hånden. 

 

 

 

https://www.hannes-patchwork.dk/shop/hannes-patchwork-dbd-672s1.html 



 

Mit 1.udkast. 

 

Farver 

Nu du har bestemt dig, skal du jo have fordelt dine stoffarver. 

Og måske tænke over, om du skal have en bundfarve, eller du bare vil blande alle de farver du har bestemt. 

Husk DBD.... det bestemmer du.... 

Jeg har bestemt at have en bundfarve og ved jo at jeg skal bruge 1/4 af mine farver/stoffer for at have nok til 

hele forsiden. 

Men det kan jo ske at du har "masser" stoffer i en af farverne eller du måske har noget med motiver du skal 

tage højde for. 

Eller om du vil have en bred kant eller ingen... det bestemmer du jo også.... 

Klar til at komme igang. 

Så er dine forberedelser jo lavet og du kan nu jo komme igang med at sy. 

Er du klar og med ?? Så lad os sy..... 

Måske du lige skal tænke lidt på om hvordan du vil montere din DBD udfordring ?? 

For så kan det jo være en fordel at sy med eks åbent kanter, så du kan sy en kant på, på din symaskine eller 

montere den ved hjælpe af den streg du så ville kunne få tegnet efter pappet. Tænk lige over det..... 

Facebook 

Husk vi har en facebook gruppe, hvor du nemt kan vise hvad du får syet. Og ja selvfølgelig stille spørgsmål. 

Det må du jo også gerne på mail til mail@hannespatchwork.dk 

Firkanter 

Her kommer mit forslag til en firkant med firkanter på ca 20 x 20 cm, som jeg vil sy. 

Brug den hvis du har lyst eller tegn din helt egen... 

Her som skabelon på 20 x 20 cm. 1 tern er lig med 1 x 1 cm. 

 

 

 

 

 

https://www.hannes-patchwork.dk/shop/hannes-patchwork-dbd-672s1.html 

https://www.facebook.com/groups/1887183014854770/
mailto:mail@hannespatchwork.dk?subject=DBD%20udfordringen.


 

 
 

Og her med tal som henviser til mine farver. 

 

 

 

Og med stof ser de sådanne ud. ( uha de ser skæve ud, men det er de altså ikke..... ) 

 
 

 

Rigtig god fornøjelse med denne 1. uges udgave af HANNES patchwork DBD udfordring. 

Ved du ikke hvordan du syr patchwork i hånden kan du se det her, hvor HANNES patchwork viser det trin 

for trin. 

 
https://www.hannes-patchwork.dk/shop/hannes-patchwork-dbd-672s1.html 

https://www.hannes-patchwork.dk/shop/saadan-syr-du-639s1.html
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