
2. del Leg med dine stofrester. Gratis DIY fra HANNES patchwork 
 
Så er vi klar til 2. del af denne "Leg med dine stofrester" 
Og jeg håber du nyder at være med. 
 

 

 Bundstof og bagside stof er to forskellige ting: 

Lige for at gøre det helt klar - er bundstof og bagside stof ikke det sammen. 
Bund stoffet er det du skal bruge i dag til at samle alle dine firkanter bl andet med. 
Og bagside stoffet er det som skal bruge, når vi er færdig med forsiden sammen med noget mellemfoer og evt lukkekant. 
Undskyld hvis jeg ikke har fortalt dette tydeligt nok. 
 
Til tæppe i denne størrelse skal du bruge knap 1 meter bundstof, 
som nemt kan være 3-5 mindste stykker stof i sammen farve hvis du ikke har et stort stykke stof. 
Til bagsiden skal du bruge et stykke stof på 100 x 100 cm og det samme som mellemfor og evt en lukke kant ( 25 x 110 cm) 
  

 

2. del 
Start nu med at sy 64 sæt 2 x 2 firkanter sammen 2 og 2 så du har 32 stk figurer, 
så der er 4 firkanter syet sammen i en række. 
Her er der to rækker. 
 

 
 
 
 
 



www.hannes-patchwork.dk/shop/2-del-af-1351s1.html 
 
 

Af bund stoffet skære du nu 16 firkanter på hver 10,5 x 10,5 cm 
 

           
 
Nu tager du 2 firkanter og syr på i "nord" og 2 stk i "syd" 
 
På "øst" og "vest" siden syr du nu også de 2 aflange strimler med hver 4 firkanter på. 
 

 
 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/2-del-af-1351s1.html 
 
  



Denne figur hedder nu figur A 
 

 
 
Og her er det vigtig at din hjørner passer og mødes og ja selvfølgelige dit sømrum stadigvæk er på 0,75 cm 
 
Ja du kommer til at mangler nogle sammensyet firkanter, men det er dem som du skar i sidste uge du nu skal bruge. 
Det er fordi nogle gang er det nemmer at sy flere sammen, så du evt kan få dem til at passe bedre sammen i farver/mønster 
eller i dit system. 
 
PS: Men når du har syet disse 16 firkanter  =  16 stk figur A, skal du ikke bruge flere 6 x 6 cm firkanter der er syet sammen. 
 
Ja lyder det ikke nemt ?? Ja det er det også. Så nu er du klar til 3. 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 3. del 
 
Tak for du vil deltage i denne lille leg ❤ 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/2-del-af-1351s1.html 


