
 

Forårs legen 2022 - fra HANNES patchwork 1. del  
 
1. del - Version 1.0 

Lad os komme igang med 1. del af denne forårs leg 2022, 
som jeg håber du har lyst til at være med til at håndsy. 
Du må også gerne sy den på symaskine - men der er ikke forklaring til hvad og hvordan. 
Denne gang syr du en ting og gør den helt færdig inden næste uge, hvor næste del/opgave kommer. 
Håber at du stadigvæk har mod og lyst til at lege med og sy denne forårs leg. 
Det er ikke alle stof farver du skal bruge hver gang, så lad de andre vente til næste uge. 
Læs venligst det hele igennem inden du starter. 

Generelt: 

Mønster kommer i et helt stykke og du kan enten: 
! Printe dine skabeloner ud på A4 ark papir 
( vigtig at bruge samme printer til alle 4 dele/uger, så de bliver ens størrelse) 
Du kan enten printe det ud på alm hvidt papir og lime det på dit karton med en helt alm limstift. 
Så skal du ikke til at tegne det over. 
! Eller du kan tegne det over på dit karton - tern for tern på dit karton. Se tegning længere nede. 
Du skal starte/ende med en firkant på 18 x 18 cm og inkl kanter på 24 x 24 cm. 
Gør det som du synes er nemmest for dig. 

Farve numre 

De tal der står på hver enkelt del af tegningen, er stof farve nr. 
Så står der 3 er det lig med farve 3 du skal bruge og det er disse farver du skal bruge i denne uge. 
 
Farve 3: Lyseblå 
Farve 6: Gul 
Farve B: som er bundfarven. 

At klippe/skære dine stoffigurer: 

Husk at vende alle papskabeloner ens. Dette er vigtigt. 
Det er lige meget om du kan se tallet eller om det er ned ad mod stoffet, 
bare det er ens hele vejen igennem dette projekt. 

Sømrum 

Har beregnet ca 1 cm sømrum rundt på alle pap delene. 
Klip derefter stoffet ud i de farver nr som står på hver enkelt figur. 

1. del Forglem mig ej 

PS: dette billede er ikke måle fast. 
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Når du har dit mønster på pappet skal du klippe dem ud og evt sætte dem på en plade, 
så du har styr på, hvor de skal sidde i forhold til hinanden. 
I denne forårs leg skal du kun klippe og sy et stykke/ en færdig ting. 
Der skal gemme resten af pap og stof du ikke har brugt i denne uge til næste uge. 
Husk at tage højde for at der måske er retning på dit stof. 
Og nogle figurer ikke er spejlvendte men ens. 
Herudover skal du bruge 4 kanter i pap på hver 18 x 3 cm og 4 stk på 3 x 3 cm. 
Husk det er her vigtig at du måler din forside/ skabeloner så du er sikker på, 
at dine kanter passer til de måle du har på forsiden. 
 
Sy sammen 
Nu limer med en lim pen) eller rier du stoffet fast om pappet. 
Se evt her https://youtu.be/phWDenbgGgc 
og her hvordan du syr dine figur sammen 
https://www.hannes-patchwork.dk/shop/saadan-syr-du-639s1.html 
Sy med passende farve sytråd. 
Sy hele delen/forsiden sammen, og slut med kanterne og de 4 hjørner. 

Montering 

Når du har syet dit for stykke med kanter skal du presse det hele, let på bagsiden. 
Derefter piller du alt pappet ud. 
Klip nu dit bagside stof - det skal være ca 30 x 30 cm. 
Det er samme farve som du har brugt i dine 4 hjørner. 
Tag dit mellemfoer og bagside stof, så nu skal alle 3 dele samles. 
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Start med at lægge dit bagside stof med retsiden nedad. 
 
Ovenpå lægger du dit mellemfoer. 
Som du kan se er mellemfoer ikke klippet i de "rigtig mål" - det kommer. 
Og til sidst din forside, med retsiden opad. 
Ri de 3 lag sammen med store sting så de 3 lag hænger sammen. 
 

 
 
Nu bukker du dit bagside stof sammen bagpå og vender det om så du IKKE kan se dit bagside stof fra 
forsiden. 
Eller kommer til at skære i det. Vigtigt... du skal jo ikke skære i det endnu. 
 
Nu skal du skære det rent ( kun mellemfoer) ½ cm større end din forside. 
Brug din lineal så du får det lige og flot. 
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Undgå at skære i dit bagside stof 
(undskyld jeg skriver det flere gange - det er bare vigtigt) 
 
Nu folder du så dit bagside stof på plads igen, for nu skal du skære det til. 
 
Skær nu bagsiden stoffet ca 2,5-3 cm større end forsiden 
Nu ser din forside, mellemfoer og bagside stof sådan ud. 
Quilt nu hele vejen rundt om denne kaffebrik i det grønne bundstof. 
Jeg har også quiltet rundt om den gule firkant. 
 

Afslutning og quiltning i kanten 
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Nu er du så klar til at bukke dit bagside stof ind over mellemforet, så du kan lægge forsiden ovenpå. 
Nu skal du til at quilte det hele sammen. 
Nej jeg "syr det ikke sammen" med quilter det, med min quiltetråd. 
 

       
 
Brug evt. de smarte wonderclips til at holde det hele fast. 
Når jeg kommer til hjørnet bukker jeg det som på billede 
 

    
 
Og lægger forsiden på plads igen og quilter det hele sammen - hele vejen rundt. 
 
Og wupti..... så er 1. del af denne forårs leg klar. 
Nu skal du jo så bare læne dig tilbage og vente til 2. del kommer i næste uge. 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/foraarslegen-2022-hannes-1253s1.html 



 
 
------------------------ 
PS: Håber på din forståelse hvis der skulle være en fejl i denne opgave, 
hvis eks tegninger og billeder ikke passer 100% sammen. 
På forhånd tak for din forståelse. 
Hvis der kommer rettelser, kan du altid se version nr. øverste på siden. 
 
----------------------- 

På gensyn med 2. del af HANNES patchwork forårs leg 2022 

PS: husk der er også lavet en Facebook gruppe, hvor alle er velkommen til at være med - også selv om du 
ikke syr denne  forårsleg. 
PPS: der er jo selvfølgelige stadigvæk mulighed for at købe sykit så du nemt kommer igang - og ja jeg skal 
nok skynde mig at sende til dig.  
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