
1. del Leg med dine stof rester. 
Gratis DIY fra HANNES patchwork 
Version 1.0 
 
At lege med sine stofrester er vi mange som nyder for det giver eks et slumretæppe 
et helt andet liv, når der er mange forskellige stoffer og farve i det. 
Nogle synes også det kan være for meget. 
Og for vildt, men det er jo helt op til dig med smag og behag. 
 
Her i denne "Leg med dine stofrester", får du lov til at bestemme en masse. 
For det er jo dine stofrester og dine farver og stoffer. 
Her kommer jeg med nogle retningslinjer, som jeg håber, giver dig et super flot resultat når vi er færdig om 5 uger. 
Hele denne leg er beregnet til dig som syr på symaskine, men har du lyst til at sy det i hånden, 
kan du klikke her og se en meget kort intro til hvordan du så gør. Vi ender sammen sted. 
 
Ved ikke om du allerede har set denne side om at tyvstarte - men eller får du en masse guld her 
 

 

1. del. 
Lad os komme igang. Find din "Ja hat" frem sammen med dine stofrester. 
I denne uge skal du starte med en masse firkanter. 
Dette mål er inkl sømrum som i hele denne opgave er 0,75 cm. 
Det er meget vigtig at det overholdes, for ellers passer alle dine næste mål ikke. 
Læs mere om "Patchwork og matematik" her  og ikke mindst om hvorfor det er så vigtigt, når du syr på symaskine. 
 
Hvis du følger denne anvisning og antal ender du med et lille knætæppe/ babytæppe ( ca 1 x 1 m) 
eller hvad du nu vil kalde det - det kan jo også ende i en sommer dug til havebordet. 
Eller ja et juletræstæppe... det er helt op til dig. 
Så alle de antal jeg her starter med og alle fremover er til denne størrelse tæppe. 
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Men som du også kan læse mere om her - kan du jo nemt fortsætte, 
til du får en ønsket størrelse tæppe, løber eller dug du ønsker. 
 
Til denne størrelse tæppe skal du bruge en masse rester, i de farver du bestemmer og knap 1 meter bundstof. 
Dit bundstof behøver jo heller ikke at være den "samme i hele tæppet" med du kan jo nemt blande en 3-5 stykker. 
 

 
 
Så start med at sætte en ny nål  din symaskine gerne en universal 70-80. 
Og en neutral farve sytråd - jeg bruger ofte en lysegrå/beige, når jeg har alle farver i mine reste tæpper. 
 
 

 
 
Start med at skære ca 200 firkanter hvor alle måler 6 x 6 cm. 
Rart med lidt ekstra, så du har lidt at bytte rundt med. Derfor cirka. 
Det er nemmest hvis du har strimler på 6 cm i den længde dit stof har. 
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Og ja så får du en del afklip som dette. 
 

 
 
Og så dele du dem derefter, i stykker på hver 6 x 6 cm. 
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Sy dem nu ca de 160-170 stykker sammen 2 og 2, gerne på samlebånds metode. 
 

 
 
At sy på samlebånd, vil sige du starte med at sy 2 firkanter sammen og når du har syet dem fortsætter du 
med de to næste firkanter - uden at tage det "ud af din symaskine" og sådan fortsætter du bare "i metermål" 
 
Det er nemmer for dig at styr og du spare en masse tid på at sidde og stoppe og starte på hver firkant. 
Det er også nemmer når du skal presse dem let fra hinanden, da du har mere styr på dem. 
bagefter klipper du dem fra hinanden 2 og 2. 
Gode råd: 

• Du hæfter aldrig når du syr patchwork på symaskine - da du altid syr hen over sømmen igen. Altid. 
• Det er også en kæmpe fordel at bruge samme kvalitet stof og ikke blade cowboy stof og silke eks. 
• Hvis du har en lys bundfarve, kan det også være en fordel at springe dine lyseste stoffer over, 

da de ellers vil komme til at være tæt farvemæssig på bund stoffet. 
• At din symaskine er rengjort. 

 
Ja lyder det ikke nemt ?? Ja det er det også. Så nu er du klar til 2. del i næste uge. 
 
Husk der også er en facebook gruppe hvor du er velkommen til at stille spørgsmål og vise hvad du syr. 
Den finder du her https://www.facebook.com/groups/687665606132396. 
 
Husk dette er ingen konkurrence og det er vigtig at vi alle hygger os og nyder vores dejlige hobby. 
Rigtig god sy lyst og dejligt du vil være med her.      På glædelig gensyn til 2. del 
 
PS: Der er 100 vis af andre måder at sy både patchwork og tegne og forklare dette - men jeg har valgt min måde at gøre det på. 
Har du en nemmer måde eller noget helt andet, så er det jo op til dig. 
Gør hvad der falder dig nemmest. 
Dette er tænkt som en gratis hjælp til dig som også elsker at sy patchwork og gerne vil mere. 
Tak for du vil deltage i denne lille leg ❤  
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