
Kvart Log Cabin med strimler af stofrester DIY. 
 
Log cabin betyder "bjælke hytte". Dette er et meget gammel og meget kendt patchwork mønster. 
Dette tæppe hedder Skivetæppet 
 

 
 
Her har jeg brugt mine rester og lavet dem som en 1/4 log cabin da jeg ellers skal bruge mange meget lange rester. 
Men har du det, kan du jo nemt lave det som en hel Log Cabin. 
Her kommer der en gratis vejledning til den kvarte - syet med stofrester. En gave til dig fra mig.❤ 

Materiale: 
Materialer er en masse stofrester i forskellige længder og forskellige bredder. 
Jeg har brugt den samme som "midter" stykket og som stolper/kanter, da det også giver en flot effekt. 
Alle mine "midterstykker" er skåret 8 x 8 cm. 
Sømrum er helt lige meget men sæt en ny universal nål på 80 i din symaskine. 

Farver 
Jeg har valgt at alle farver kan bruges mod alle farver. Bare ikke samme stof to gang i samme blok. 
Men du kan jo også planlægge så du laver en hel rød og en hel blå blok og evt blander dem. 
Det er jo helt op til dig hvad du synes er pæneste / har af rester. 

Sy blokke 
Jeg starter med at sy på de 2 sider af min firkant. 
Først på "nord siden", pres let sømrummet. 
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Derefter syr på på "vest siden". 
 

 
 
Nogle gange er det en fordel at have gang i flere firkanter, da du kan se som i den grønne har jeg en stump tilbage. 
Jeg kunne jo have valgt at bruge den sener så jeg udnyttede hele strimlen. 
Nu tager jeg helt tilfældigt næste strimmel og syr den på. Igen først i "nord" og så i "vest". 
Sådan fortsætter jeg hele vej til blokken har en ca størrelse. Mere herom sener.... 
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Her er jeg startet på en lang strimmel og syr så lidt på samlebånd, da jeg kan se, den nemt rækker til begge blokke. 
 

        
 
Nogle af min strimler er "for brede" så dem deler jeg på langs. Her i 3 strimler. 
 

 
 

 
 
Jeg har bestemt at mine blokke skal være over 21 x 21 cm, så denne får endnu en omgang. 
Jeg syr en del inden jeg har finder mindste nævner/ den mindst blok og lader den bestemme hvor stor mine blokke skal være. 
Om det er 20 x 20 eller 20.5 x 20. 5 cm eller noget helt andet, er jo lige meget, bare de er lige store de forskellige blokke. 
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Skære dem rene. 
Nu vil jeg så skære alle mine blokke rene. Alle mine kan blive 21 x 21 cm. 
Her bruger jeg en firkantet lineal og en post it ( den gule seddel) men man kan også bruge eks malertape. 
Men det sætter jeg på min lineal, så er det jo nemt at se størrelsen og få den ens. 
Jeg lægger min lineal på som den måler 7 x 7 cm og så skære jeg ellers blokken ren på alle 4 sider. 
 

     
 
Nogle blokke "bliver der ikke meget tilbage" af den sidst omgang. 
Det betyder ikke noget for mig og mit tæppe, men det er jo ikke sikker du "kan klar det". 
Så må du pille 2 omgange af og sætte en bredder strimmel på. 
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Når alle mine blokke er lige store syr jeg min blokke samme i rækker. 
Og når jeg så har rækkerne - syr jeg den "lange strimler på" ( Ja det er på den korte led af tæppet) 
Men gør som du synes er bedst. 
Til sidst syr jeg en kant på hele vejen rundt. Både min rækker og kanten er alle skåret 8 cm bred. 
Samler tæppet med mellemfoer og bagside stof og quilter inden jeg syr lukkekant på hele tæppet. 

Samme tæppe  
Ja prøv lige at se dette tæppe Connie har syet - helt samme mønster, men her brugt en jelly rolle. 
Så derfor er alle strimler lige brede.Og det giver jo en helt anden virkning. 
Ja blokken er også vendt op og ned og med 3 kanter - men ja ellers helt det samme. 
 
 

    
 
 

 Rigtig god fornøjelse. 
 
Håber du får lyst til at sy et tæppe som dette med dit helt personligt præg på dit tæppe. 
Jeg og andre vil helt sikker meget gerne se det når det er syet færdigt. 
Så jeg håber du vil tage et billede og sende på mail til mail@hannespatchwork.dk, så viser jeg det på min blog/shop. 
Husk det er min løn for at give dig dette gratis mønster. Så del gerne og fortæl hvor du har dette gratis mønster fra. 
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