
Lenes patchwork tæppe af firkanter. 

Her kommer en gratis "trin for trin" vejledning til dette meget flotte 
patchwork tæppe, Lene har syet på symaskine. 
Tæppet hedder også Tranbjerg tæppet 
 
 

 
 
Færdig mål ca 90 x 90 cm, som er 16 blokke med lukkekanter. 
Dette dejligt tæppe er perfekt til at sy med sine stof rester,  
eller her med 4 ens stoffer i hver blok. Det giver jo et andet udtryk. 
Og vil du have det større - er det jo bare at fortsætte...... 
 
Start med at skære dine firkanter på hver 10 x 10 cm.  
4 forskellige stoffer i alt 16 stk af hver - ja 4 fat quarter er nok. 
Sømrum i hele tæppet er 0,75 cm. 

 

www.hannes-patchwork.dk/shop/lenes-patchwork-taeppe-991s1.html 
 



Sy blokken af de 4 firkanter 
 

 
 
Start med at sy dine firkanter sammen 2 og 2. 
Det kan laves på samlebånd og har du, som her,  bestemt hvilke 4 
stoffer der skal være i hvert felt. 
 
 

 
 
De kan med fordel syes sammen efter hinanden 2 og 2, så de ikke 
klippes fra hinanden.  
 
Pres nu sømrummet til hver sin side på disse to firkanter – de 2 mod 
venstre og de andre 2 mod højre. 
Så når du sætter dem sammen, gå de i ”hak” og får dem derved til at 
passe 100% sammen. 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/lenes-patchwork-taeppe-991s1.html 



 
 

 
 
 
Kanter om hver blok. 
På hver af de 4 firkanter ( nu en firkant) skal du nu syr ”kanter” på. 
På ½ delen af blokken de ene farve – og den anden ½ del den anden 
farve. 
 
16 strimler på hver 4 x 18,5 cm og 16 strimler på 4 x 23,5 cm = 4 
strimler ( 2 + 2) til hver blok. 
 
Husk at starte forskelligt på blokken med de 2 farver, hvis du har 4 
ens stoffer som her 

Den ene farve ”nord/syd” først ( den blå) og den anden halvdel 
øst/vest først ( orange). 
 

 
 
www.hannes-patchwork.dk/shop/lenes-patchwork-taeppe-991s1.html 
 



Her kan du se de 2 forskellige blokke med hver sin farve kant om. 
 
 

 
 

 
 

Pres kanter med sømmen ud under kanter 

Blokkene er nu færdige og klar til sammensyning.  
Vigtig at vende dem “modsat hinanden” så der ikke kommer 2 
sømme over hinanden. 
Sy dem først sammen 2 og 2, og derefter igen 2 og 2 firkanter 
sammen, 
til du har alle 16 blokke syet sammen. 
  
Samle dit patchwork tæppe 
 
Nu samlere du forsiden, mellemfoer og bagside stoffer. 
Du kan enten lime eller ri det hele sammen. 
Lene har quiltet tæppet med en pynte sting diagonalt på tæppe. 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/lenes-patchwork-taeppe-991s1.html 
 
 



 
Slut med en lukkekant syet på tilsidst. 
 
 

 
 
 

Variation 

Du kan også sætte 2 farver kanter på hver blok, så du har farve 1 på de korte 
led og en anden farve på de lange. 
Her er der også brugt en masse stofrester - men stadigvæk samme mål, det 
giver jo bare et helt andet udtryk. 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/lenes-patchwork-taeppe-991s1.html 
 



 

 
 
Og her med samme farve "kanter" om hver blok. 
 

 
 
Rigtig god fornøjelse med at sy disse patchwork tæpper. 
Du kunne jo også vælge alle dine blå rester og komme 2 frække farver kanter om. 
Eller blande dem på en anden måde - det er jo helt på til dig. 
                 
 
Stort tak til Lene. 
Tak til Lene for hun ville dele dette flotte mønster med så mange muligheder. 

 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/lenes-patchwork-taeppe-991s1.html 


