
Firkanter med sort hvid slumretæppe - Horsens tæppet 
 

 

Dette tæppe er meget enkelt i sit mønstre. 
Der er mange steder dine sømme skal passe sammen, men sikke en virkning og arbejdet værd. 
Dette slumre restetæppe måler 135 x 180 cm og kaldes Horsens tæppet. 
 

Materialer 
Jeg har brugt en masse rester samt sort og hvid stof. Så bliver kontrasten størst. 
Alle mine firkanter måler 10 x 10 cm i reste stoffer. 
Både de sort og de hvide stoffer, er skåret i strimler på 4 cm. 
Kan nemt være flere forskellige i samme farve. 
 
Jeg skære en masse firkanter og derefter sorter jeg dem i "lyse" og i "mørke" stoffer. 
Laver også en mellem bunke, så jeg kan få det til at passe i antal, da jeg skal bruge lige mange lyse og mørke. 
Alle de lyse firkanter syr jeg sorte kanter på og ja alle de mørke firkanter syr jeg lyse strimler på. 
Derved får jeg mere kontrast i min firkanter når de "mødes" i tæppet. 
 
Først syr jeg den hvide på alle de mørke firkanter. 
Først på "vest-siden" siden og derefter på "nord-siden" af dem med hvid stof. 
Bagefter dem med sort først på "nord-siden" og derefter på "øst-siden" 
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så mine to blokke ser sådan ud fra forsiden 
 

 
 
og sådan på bagsiden. 
 

 
 
Dette fif med "sømrummet hver sin vej - gør det 100% nemmere, når du skal til at sy dem sammen, 
for så passer den nemlig " i hak sammen", når du syr den sammen to og to. ( en hvid og en sort) 
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Derefter sy du dem sammen igen 2 og 2. 
Pas igen på de ligger 100% ovenpå hinanden med sømrummet hver sin vej. 
 

           
 
Sådan fortsætter jeg nu til mit reste tæppe har den ønsket størrelse. 
Jeg har syet en 4 cm lilla kant uden om tæppet inden den sort brede kant kom på tæppe. 
På den måde var jeg fri for at få sort mod sort stof. 
Hele forsiden samles med mellemfoer og bagsidestoffet og jeg har quiltet med en let zig zag, diagonalt på tæppet. 
 

 
( PS: begge billeder er taget ved Marselisborg slottet i Århus. 
  

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