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Så er vi igen med 8. del og derved også sidste del af dette gratis mønster. 
Som du måske har gættet er 1. og 8. del ens, så det er samme "figur" der danner 
"kanten/ afslutningen" på slumre tæppet hele vejen rundt. 
Så derfor kommer der ikke vejledning til 8. del men  se 1. del. 

Kanter 
Hvis du vil som jeg have en bred kant hele vejen rundt er der 2 muligheder, hvis du har håndsyet dit tæppe 
Mulighed 1) Er at du laver papskabeloner til hele kanten og ri som alm og derefter syr dem på tæppet. 
Du kan nemt genbruge dit pap flere gange, så du kan tage en side af gangen. 
Mulighed 2) Er at du "åbner" alle dine sømrum og syr kanten fast på din symaskine på alle 4 sider. 
Har du syet dit tæppe på symaskine er det jo "nemt nok" da du har sømrummet klar til at sy kanterne på. 
Uanset hvordan du gør er kanterne skåret 14 cm bredde inkl sømrum 
Og ja jeg har øget stoffet ( syet dem sammen) for at få kanterne lange nok. 
Mål dit tæppe og få kanterne til at passe. 

Montering 
Når hele din forside er syet færdigt, du har presset det let og evt pillet dine papskabeloner 
af hvis du har syet i hånden, er du nu klar til at monter dit tæppe 
Til info er lukke kanten ( hvis du vil have sådan en på) det allersidst du syr på når tæppet er quiltet færdigt. 
Klik her og se hvordan du syr lukke kanter på 
 
Start altid med at samlet tæppet med din forside, mellemfoer og bagside stoffer. 
De 3 lag rier du sammen eller bruger limspray. Start fra midten og ri ud af mod kanten. 
Mit månedstæpper har jeg quilet med en meleret quilet tråd diagonalt  i de sorte og hvide felter. 
Du kan også vælge at quilte rundt om dine "farverige" figur/stjerner. 
Det er helt op til dig. 
 



 
 
Rigtig god fornøjelse med at få dit tæppet syet færdigt. 
Tak for du har støttet op om dette projekt - det betyder meget for mig og HANNES patchwork. 
Jeg vil blive meget glad for at du fortæller hvor du har dette gratis mønster fra. 
Det er jo min løn for at give dig dette gratis mønster. 
Så på forhånd stor tak ❤ 
 

 
 
Håber virkelig meget at du vil sende et godt billede af dit færdige SKAK BOM, 
på en mail til mig - så kan jeg sætte det her på bloggen. 
Så kan alle se hvordan dit smukke tæppe er bleven. 
 
På forhånd tak ❤ 
 
Rigtig god fornøjelse med 8. del og sidste del 


