
"Halv seks" en gratis vejledning til håndsyning 
 
Denne gratis vejledning hedder 1/2 6 eller "halv seks", fordi det "kun" består af 1/2 sekskanter. 

Der er så mange muligheder i dette meget enkelt håndsynings mønster. 
Dette er en lille sommer dug til mit havebord. Men kan jo laves i rigtig mange udgaver. 
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Jeg har brugt bagsiden af det alm kardus karton og klippet alle min halve seks kanter ud af "trekanter/romber". 
Dog også nogle enkelt i hele sekskanter. 
Kan jo laves i flere størrelser og med forskellige muligheder for anvendelse. 
Her har jeg syet en dug og nogle kaffebrikker, som jo også nemt kunne bruges til grydelapper. 
 
Pappet til håndsyning. 
 
Her er et billede af den "halve sekskant" - tegnet med "sømrum" uden om. 
Men endelig figur måler 4 cm høj. 4.5 cm på den korte side og 9 cm på den mange side. 
Men det kan jo være du har pap i en anden størrelse. 
 
 

 
 
Eller her hvor den hele seks kant er tegnet op = 7 dele 
Dog har jeg ikke klippe den midterste hele seks kant op i to - derfor 7 dele. 
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Stoffet. 
Jeg har brugt en masse rester på 6 cm strimler og klippet mit stof ud. 
Stoffet ries nu fast om pappet på helt alm vis. 
 
Sammen syning 
Du kan jo vælge at sy det hele sammen med den hele seks kant i midten, 
eller du kan sy dem sammen som her 
 

    
 

 
 
Ja det kræver så at du bagefter fylder ud hvis hele din forside skal bestå af "hele seks kanter". 
 
Nu er det jo så bare at fortsætte til du har den ønsket størrelse. 
Denne sommer dug måler ca 70 x 80 cm inkl bagsiden stoffet som er bukket om til kant. 
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Kaffebrikker/krusbrikker 
Du kan jo også "nøjes" med at lave kaffebrikker / krusbrikker med en "enkelt" sekskant og så monter den, 
så du kan se bagside stoffer også fra forsiden. 
 

 
  

Rigtig god fornøjelse med at sy dette tæppe / dug eller kaffebrik. 
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 dette gratis vejledning. 
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