
Restetæppe i Medvind - gratis DIY trin for trin 
Sidevind eller modvind - nej lad os få noget medvind. 

Det er jo altid dejligt... ja hele live et bedre i dejlig medvind.  ! 
Tæppet hedder også Østbirk tæppet 
 
 

 
 
Derfor hedder dette reste tæppe "Medvind". 
Det er igen et af Bente Bjerres super ideer og takker igen for at hun vil dele. 
Og her kan du se hendes "Medvinds reste tæppe" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.hannes-patchwork.dk/shop/restetaeppe-i-medvind-1020s1.html 
 



 
 
Det er jo sjov at se hvor forskellige disse ens tæpper er. 
Men husk - "Modvind er altid bedst den anden vej" 

Ensfarvet perlebomuld. 
Dette ret simple restetæppe er nemt at sy. 
Her har jeg for første gang syet et helt reste tæppe i ensfarvet perlebomuld. 
Med den sort som kontrast. Og den er i hver blok. 
Alt efter hvordan dine stofrester er, kan du nemt sy dette lidt på "a la samle bånd" 
Det gør det hele nemmer. 

Materialer og mål 
Start med den store aflange firkant - ja det er den som er rød her. Den måler 10 x 15 cm. 
Det sorte tynde kant derom er 3 cm bred og den sidste omgang - her den orange, er 5 cm bred. 
Sy med det sømrum som passer dig bedste - jeg har brugt 0,75 mm. 
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Jeg starte med at tage den sort i hele stoffets bredde og sy som "perler på sno" ( = samlebånd) 
Herpå lægger jeg mine røde aflange firkant og sy den fast på den korte led ( toppen) 
Nu tager jeg så den næste og næste til den sorte strimmel er helt fuld. 
Men har du det nemmer med at skære det ud som her - gør du jo bare det. Husk at tjekke dit sømrum. 
Og skær blokken til når du har syet det sorte på de to af siderne. 
Jeg starter med den korte side og så den lange side bagefter. 
Som her... 
 

 
 
Pres let og skære dem evt til i samme størrelse. 
I denne blok presser jeg altid sømrummet ind over den sorte. 
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Sy nu på samme måde den korte side på af din blok og derefter den lange side. 
Om du også kan det på samlebånd kommer jo an på dine rester og hvormange farver du har. 
 

 
 
Nu er din første blok færdig. Sy en masse blokke, så dit tæppe får den ønsket størrelse. 
Skære dem rene så de måler det samme. 
Du kan evt. sy en sort stolpe imellem dine blokke nu.  
Jeg har syet dem imellem mine blokke på den lange led af blokken. 
Og derefter taget et langt stykke stof - også på 5 cm og syet dem imellem mine nu blokke på række. 
 
Her et (sjusket) billeder fra min prøve oplægning da jeg overvejet, 
om jeg skal have den sorte 5 cm kanter omkring hver blok. 
 

 
 
Så kan du jo overvej hvad du bedst kan lide. 
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Så tilsidst har jeg syet en 8 cm kant om på alle 4 sider af mine blokke for at lave en afslutning. 
Og så er det jo bare at samle forsiden med dit mellemfoer og bagside stof, og quilte. 
Jeg har quiltet rundt i de brede sorte blokke og slutter med en lukkekant. 
 
Her kan du se mit tæppe færdigt i aftensol på en mark der lige var høstet. 
 
 

 
  

Rigtig god fornøjelse med endnu et gratis vejledning på et restetæppe. 
 
Tak til Bente igen, for at hun vil dele og inspirerer os andre. 
 
Det er jo tænkt som et gratis mønster - en gave til dig fra HANNES patchwork. 
Syr du tæppet 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. 
Tak. 
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