
Sy navn på gæste håndklæder - super nemt DIY - trin for trin. 
Ja se lige denne super søde og meget enkelt ide til dine gæste håndklæder. 
Ja det kan jo også være et alm håndklæder, 
du skriver hvem der "ejer" dem, mor, far, Peter og Gyda 
Her er valgt den som alle gæster kan bruge - nemlig gæste håndklædet. 
 

 
 
Jeg fandt nogle "fyldige" bogstaver på nettet som jeg printet ud og huskede at spejlvende. 
Tegnede det over på vlisofix - fordi alle min er samme stof var det jo nemt - men det kunne jo 
lige 
så godt være 4 forskellige farver eller 4 blå med et lille mønster - det er jo helt op til dig. 
Som du kan se var jeg "nød" til at selv trylle et Æ frem....  
Klippede mine bogstaver lidt groft ud og strøg det fast på bagsiden af mit stof. 
 

 
 
Derefter klippede jeg hver bogstav ud og pillede mit papir af ( bagsiden af vlisofixen) 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/sy-navn-paa-1194s1.html 



 

 
 
Mine gæster håndklæder er de små fra Ikea - jeg fandt stedet hvor de skulle side. 
 

 
 
Lagde et viskestykke over og strøg dem fast. 
 

 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/sy-navn-paa-1194s1.html 



Nu er det jo så bare at lave knaphul sting eller zigzag sting hele vejen rundt om hvert bogstav. 
Og wupti så er mit lille gæste håndklæde færdigt. 
Det er da nemt. 
Og måske lige noget for dig ??? Det er da en super værtinde gave  
 

 
  

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. ❤ 
 
PS: Send gerne et billede af det når du er færdig med at sy det. 
Det vil jeg gå gerne se. Og ved at de andre også gerne vil se det. 
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