
Firkanter i 3 forskellige blokke til Thisted tæppet. 
Gratis DIY 
Dette meget flotte restetæppe består næsten kun af små firkanter. Her i 3 forskellige blokke men alle supernemme at sy. 
Tæppet hedder Thisted tæppet og måler 130 x 160 cm.  Alle mål er skære mål og sømrum er 0,75 cm i hele tæppet. 
 

 
( Foto taget ved Tange Sø) 
 
Tæppet består af 3 forskellige blokke og jeg har brugt 
20 stk Blokke A 
31 stk Blokke B 
12 stk Blokke C 

Blok A 
Blok A består kun af firkanter på 6 x 6 cm. 
5 farvet og 4 råhvide. Her den samme farve men kan jo også forskellige lyse stoffer 

 

www.hannes-patchwork.dk/shop/firkanter-i-3-1301s1.html 



Start med at sy dem sammen i rækker med 3 firkanter i hver.  

 
 

 
 
Sy nu de 3 rækker sammen og Blok A er nu færdig. 
 

 

www.hannes-patchwork.dk/shop/firkanter-i-3-1301s1.html 



Blok B 
Blok B består af 4 firkanter på hver 6 x 6 cm i hver sin farve. De er syet sammen til en lang række. 
 

    
 
Sy nu på hver side en strimmel lyst på 6 x 19,5 cm 
 
 
Nu er din blok B færdig. 

Blok C 
Blok C består af 16 forskellige farver firkanter, der alle måler 6 x 6 cm og er syet sammen to og to, og igen 2 og 2 osv... 
 

 

 
Nu er din blok C færdige. 

 

www.hannes-patchwork.dk/shop/firkanter-i-3-1301s1.html 

 



Dette Thisted slumre tæppe er samlet på denne måde: 
 

 
 
Derefter syet en 6 cm kant hele vejen rundt om reste tæppet. 
 
Derefter har jeg samlet forsiden, mellemfoer og bagside stoffet og quiltet det hele sammen diagonalt, 
med en meleret quiltetråd. Afsluttet med en lukkekant, der er skåret 6 cm. 

www.hannes-patchwork.dk/shop/firkanter-i-3-1301s1.html 



 

( Foto taget ved Tange Sø) 
  

Rigtig god fornøjelse med at sy dette tæppe. 
Det er jo tænkt som et gratis mønster/vejledning - en gave til dig fra HANNES patchwork. 
Syr du slumretæppet er du meget velkommen til at fortælle hvor du har dit mønster fra. 
da det jo er min løn for at give dig denne gratis vejledning. 

www.hannes-patchwork.dk/shop/firkanter-i-3-1301s1.html 

 


