
Sy Vimpler med bogstaver - nem DIY - trin for trin. 
At lege med bogstaver er en sjov ting. 
At sy vimpler er også sjovt - så hvorfor ikke blande disse to ting ?? 
 

 
 
Her har jeg lavet et med navn på min lille butik - nemlig HANNES. 
Her kan du jo nemt laves dine børn eller børnebørns navne på. 
Men så er det man måske ønsker ens børn hedder Ib eller Ea og ikke 
Gurli Margrethe eller Hans Christian, men hvad gør men ikke for dem... smiler... 
Eller hvad med en som stå TILLYKKE på - uha den kan bruges mange gange.... 
Og den perfekte værtinde gave eller fødselsdags gave til en du holder af. 

Bogstaver 
Find den tekst du gerne vil have bogstaver på. 
Du kan enten søge på nettet eller skrive det du ønsker at skrive på din pc-er. 
Print dine bogstaver ud - meget gerne spejlvendt. Det gør det hele nemmer. 
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Vil du lave mange er det en super fordel at lave dem i pap, det er jo nemmer at tegne uden om. 
Husk at ikke alle bogstaver er lige bredde - som eks I eller M. 
Så lav ikke dine bogstaver for store, men store nok til du nemt kan få dem pænt klippe ud. 
Klik her for trin for trin hvordan du nemt appliker dine bogstaver over på stoffer, 
her nogle søde gæste håndklæder  - klik her og find gratis DIY 
  

Vimpler 
Klik her og se hvordan du nemt laver vimpler. 
Jeg har applikeret mine bogstaver på hver trekant inden jeg syede dem sammen. 
Men du kan jo også sy dine vimpler færdig og så appliker dem igennem begge lag stof. 
Klik her og se mere  

Vimpel med bogstaver 
Og nå de to ting nu er parret har den en unik og meget personlig vimpel med du har lavet personligt. 
Om det er "kun" i to farver som her eller om hver vimpel har sin farve med hvert sit bogstav bestemmer du jo 100%  
Det er jo det dejlige ved at være kreativ og kan se mulighederne og ønskerne. 
 

 
Rigtig god fornøjelse med denne gratis vejledning fra HANNES patchwork. 

Fordi den er gratis må du meget gerne fortælle omkring dig, hvor du har dette gratis mønster/vejledning fra. 
Det er jo "min løn" for at give dig et gratis mønster. ❤ 
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