
Juleleg 2019 Gratis mønster 1. del 
 

Ja så skal vi igang. 

Her kommer lige lidt generelt som du bør læse inden vi går igang. 

Generelt: 

Dette gælder igennem hele denne Juleleg 2019 

 

Pappet 
Til hele denne leg er der brugt "bagsiden" af kardus karton. 

Det vil sige det med tre- og seks kanter på. 

Vær opmærksom på at alle disse seks kanter måler 4 cm fra "top til bund". 

 

Eller kommer mål og færdig ting jo ikke til at passe. 

Derfor kommer der ikke noget "cm" mål på alle tegninger. 

Tegne: 
Du skal tegne dit mønster over på dit pap, trekant for trekant. 

For du skal bruge siden med tre- og sekskanter på. 

Skriv bagpå hvilken numre dine figur har. 

Stof farverne: 
Du har 4 forskellige farver patchworkstoffer til forsiden. 

Farve 1: 20 x 110 cm   

Farve 2: 20 x 110 cm  

Farve 3: 20 x 110 cm  

Farve 4: 20 x 110 cm  

PS: du kan stadigvæk nå at købe stof mm til at deltage i denne juleleg her. 

At klippe/skære dine stof figurer: 
Husk at vende alle papskabeloner ens. Dette er vigtigt. 

Eks Læg pappet på bagsiden af stoffet med den ternet side ned mod vrangsiden af stoffet. 

Se evt. denne video om, hvad jeg mener…. https://youtu.be/9EzXcswFxto  

( PS: Denne video er en general video og har ikke noget med det du skal sy - 

men hvordan du skal vende dit stof og pap.) 

1. del 
I dag skal du klippe 24 stk af Figur A, 
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som du hver deler i 2 stk så du har 48 stk af Figur B 

 

 
Alle disse figurer B er ens. 

 

Klip nu stof med sømrum / beregne 1 cm på alle led. 

Vigtig at alle disse figurer er ens så når du klipper / skære dit stof, at du ikke gør det i dobbelt stof, 

så du får ½ delen af dine figur spejlvendt. 

Læg pappet på bagsiden af stoffet med den ternet side ned mod vrangsiden af stoffet. 

 

Klip nu i stof:  
Farve 1: Figur B 12 stk Farve 2: Figur B 12 stk 

Kontrast farve: Figur B 24 stk Farve 1 og 2 er de farver som ligger tættest på hindanden. 

Nu limer eller rier du stoffet fast om pappet. 

Se evt her https://youtu.be/phWDenbgGgc 

 

Sy sammen 
Nu skal du så sy alle dine Figur B sammen to og to, så de tilsammen giver figur A 

12 stk som består af farve 1 og kontrast farven og 

12 stk som består af farve 2 og kontrast farven. Når dette er syet er du klar til del nr to. 

Rigtig god fornøjelse 
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