
Restetæppe i strimler Zig-Zag - gratis vejledning/DIY. 
Måske dette reste tæppe lige er noget for dig og dine rester i strimler. 
Her kommer en gratis "trin for trin" vejledning til dig ( DIY) fra HANNES patchwork. 
Fordi den er gratis må du meget gerne fortælle omkring dig, hvor du har dette gratis mønster fra. 
Det er jo "min løn" for at give dig et gratis mønster. 
Dette smukke restetæppe hedder  
 

 
 

 
  

Materialer: 
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Du skal bruge en masse strimler af stofrester - enten i samme skala - eller hulter til bulter/ multifarvet. 
Breden er lige meget, men de fleste skal være ca 25-27 cm lang. 
Vliseline L 11 bruger jeg til at sy mine storrester fast på, da det er et blødt materiale at sy på. 
Fordelen er at det ikke skal pilles af bagefter 
Vliseline L 11 kan bestilles her 
Rester sytråd i alle farver. 
 
Jeg har sorter i min rester - og bruger mest kun dem som strimler - og gemmer mine firkanter, 
da jeg jo kan bruge dem til noget andet i et andet reste projekt engang. 
  

Mine regler: ( Du bestemmer jo dine helt egne regler) 
➕Ikke samme stof/rest i samme blok. 
➕De behøver ikke af være 100% vinkel ret 
➕Jeg tager ikke hensyn til om farver jeg sætter sammen, passer sammen. 
➕Bruger de farver rest sytråde jeg har - uanset farverne. 

Blokke 
Jeg har skåret mit L11 på 30 x 15 cm ( fordi jeg så får 3 stk på "række" a 15 x 90 cm) 
I mit tæppe har jeg brugt 6 x 4 blokke. 
Stof rester mange på 25-27 cm  i længden - breden max. 6-7 cm, da jeg ellers synes de bliver for masive. 
Små rester til "enderne", gerne trekanter eller "brede" stykker. 

Sy 
Jeg tager ikke hensyn til farverne eller mønster i mine stofrester.  
Jeg har skåret en masse rester op først, som ligger klar - alle i forskellige bredder. 
Mange har jeg delt, på langs da de ellers vil være for brede... ( ja sådan er min rester) 
Jeg tager efter at længden passer og syr gerne 2-4 blokke på engang, 
da det jo kan se at den strimmel jeg har, passer bedre i den anden blok. 
Så får jeg jo mere ud af min stof og rester. 
  

Tegne vinklen 
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Jeg har på alle min L11 blokke tegnet en streg på 90 grader - se dette billede hvor nemt det er. 
 

      
 
Du behøver ikke at tegne du kan også bare lægge på og sy med det samme - bare det er den rette vinkel. 
Min er ikke 100% lige - men prøver at holde retningen. Gør som du synes er nemmest. 
Husk at halv delen skal vende modsat. 
 
Læg første stof stykke på med retsiden opad. Derefter 2. stykker med retsiden med retsiden og sy med ligeud sting på 2.5 mm 
 

 
 
Pas nu på at din strimmel lægger rigtigt og er "lang" nok: 
Jeg skulle lige have nogle stykker syet(forkert) på inden jeg fik knækket koden, 
til hvordan stoffet skulle ligge. For at kunne nå..... 
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Så tjek lige på evt bagsiden, inden du forsætter med at sy. 
 
Du skal også bestemme om du skal have sømrum på din blok eller om det er L11 på de 15 x 30 cm der bestemmer størrelsen. 
Nu er det jo bare at forsætte til hele blokken er "fyld" af stof. 
 

       
 
Her kan den ses fra vrangsiden.Jeg har valgt at mit er med sømrum. 
Et er bare vigtigt - at de alle blokke er samme størrelse. 
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Men kan du ikke klar de er "små huller" = mangler stof, 
så må du jo skære dem "mere ren", så det hele er dækket. Som også her hvor jeg har "lidt formeget" æggekant syneligt. 

Sy flere... 
Nu er det jo bare at sy en masse blokke og husk at 1/2 delen skal vende modsat, hvis du vil have det flotte Zig-Zag mønster: 
Og wupti så har du et tæppe. Her har jeg taget min "sidste" rester og brugt i kanten. 
 

 
 
Til sidst samler og quilter tæppet. 
Rigtig god fornøjelse med at sy dette Zig Zag restetæppe i flotte patchwork stoffer. 
 
PS: Send gerne et billede af det når du er færdig med at sy det. Det vil jeg gå gerne se. 
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