
Restetæppe med dyb virkning - Billund tæppet. 
Gratis DIY 
Nogle restetæpper ser "glatte og jævne" ud og andre har en næste 3 D effekt. 
Det håber jeg virkeligt du kan se, i dette restetæppe. 
Tæppet måler ca 110 x 160 cm og er slet ikke så svært at sy som det måske ser ud til. 
Her har jeg valgt at sy med 5 farver, men det kunne jo ligeså godt være en 
masse blå farver - det ville jo også give en super flot effekt. 
 
Alle disse mål er skære mål og alle steder er sømrummet 0,75 cm. 
 
Du kan jo også nemt lave du over pap og sy dem i hånden, 
så bare husk at have 1 cm sømrum på alle 4 led. 
 

 

Til en blok: 

Til hver blok skal du bruge: 
Farve 1: (meleret) 1 stk på 10,5 x 10,5 cm  
Farve 2: ( Sort) 1 stk på 6 x 6 cm, 1 stykke på 6 x 10.5 cm og et stykke på 15 x 6 cm. 
Farve 3: ( Gul) 2 stk på 15 x 6 cm. 
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1. omgang 

Første omgang består af disse 3 figurer. 
 

 
 
På firkanten på 10.5 x 10.5 cm syr du nu den sort rektangel på 10,5 x 6 cm, på "vestsiden" 
 

         
 
Og bagefter det stort stykke stof på 6 x 15 cm på "nordsiden" 
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2. omgang. 

Her i anden omgang syr du nu med den sorte firkant på 6 x 6 cm og begge de to gule stykker på 6 x 15 cm. 
 

 
 
Først på "nord siden" og derefter syr du den sorte firkant på den anden gule rektangel, på "nordsiden" 
 

 
 
Stykket syes nu på "vestsiden". 
 

 
 
Nu er din 1. blok syet færdig. 
Jeg har brugt 5 x 8 blokke til dette Billund restetæppet. 
Men du kan jo nemt lave det i lige den størrelse du drømmer om. 
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Rigtig god fornøjelse med at sy dette smukke restetæppe. 
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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