
Firkanter på diagonalt til patchworktæppe – Middelfart tæppet 
 
HANNES patchwork viser dig endnu et smuk og meget enkelt restetæppe. 
Helt gratis til dig fra mig. 
 

 
  

Super nemt tæppe som kun består af 3 forskellige figure og vupti har du dette smukke restetæppe. 
Det har en stor virkning når de ligger "oven på hinanden". Tæppet består at 6 x 8 blokke og har en smal kant på 6 cm. 
Det måler 120 x 160 cm og kaldes "Middelfart tæppet". 
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Til en blok bruges der en bundfarve og 3 kontrastfarver/rester. 
I bundfarven skal du bruge 2 stk firkanter på 6 x 6 cm 
2 stk rektangel på hver 6 x 10.5 cm.  
Kontrastfarve 1: 1 firkant på 10.5 x 10.5 cm 
Kontrast farve 2. en firkant på 6 x 6 cm og en rektangel 6 x 10.5 cm 
Kontrast farve 3: en firkant på 6 x 6 cm og en rektangel 6 x 10.5 cm 
Alle mål her er inkl 0,75 cm sømrum og alle mål er skæremål. 
 

      
 
Start med at sy kontrast farve 2 sammen med bundfarve firkanten på 6 x 6 cm og en på 6 x 10.5 cm 
 
Start med at sy kontrast farve 2 sammen med bundfarve firkanten på 6 x 6 cm og en på 6 x 10.5 cm 
Tag kontrastfarve 1 = den store firkant på 10.5 x 10.5 cm. 
Her syr du nu først de to korte på den ene side og presser let. 
Derefter den lange side på den anden side. 
Så ser din blok sådan ud 
 
 
Sådan gør du også med 3. omgang. 
Men der er kontrast farven syet på to aflange stykker på 6 x 10.5 cm. 
Sy nu først den "kort" på den side du har den kort i 2. omgang og derefter den aflange  
på samme side som den aflange fra 2. omgang. 
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Så ser din blok nu sådan ud. 
 
Nu syr du så de blokke du ønsker - jeg har brugt 6 x 8 blokke til mit Middelfart restetæppe. 
Sy dem nu sammen to og to, og derefter igen 2 og 2 blokke osv. 
Når hele forsiden er syet færdig har jeg syet en kant på alle 4 sider. 
Denne kant måler også 6 cm. 
Nu monter jeg tæppet med mellemfoer og bagside stoffet. 
Jeg har valgt at quiltet diagonalt i bundfarven med en "ligeud zig zig" 
Til sidst har jeg fundet en masse lukkekant rester som er overskud fra andre tæpper. 
Dem har jeg syet sammen og brugt som lukkekant på dette tæppe som nu er syet færdig. 
 

 
 

Rigtig god fornøjelse med at sy. 
Det er jo tænkt som et gratis mønster/vejledning - en gave til dig fra HANNES patchwork. 
Syr du slumretæppet 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. 
 
PS: Billederne af tæppet er taget I Gjern og på havebordet ved den gamle butik i Vejerslev. 
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