
2 udgaver af samme restetæppe - Thorsø tæppet. 
Gratis DIY 
Restetæpper kan varieres i det uendeligt - men også samme farver og samme mønster, 
kan med en enkelt effekt komme til at se helt forkert ud. 

Det håber jeg du kan se og fornemmer i dette enkelt tæppe som kun består af 1 figur og i 3 farver. 
Dog er der 4 farver i den variation som du også finder en gratis vejledning til her. 
 
Jeg ser dette mønster i tæpper som en masser "T" - derfor var det jo "nød" til at hedde Thorsø tæppet. 
Thorsø er den by min butik ligger i nu.  
 

 
 
Thorsø tæppet. 
Her i denne udgave af Thorsø restetæppe har jeg kun brugt 3 farver. 
I dette tæppe har jeg brugt 25 x 110 cm af de tre farver + kanter og bagside. 
Hele tæppet er syet af kun strimler på 6 x 10.5 cm. 
Sømrummet i hele tæppet er 0,75 cm og alle mål er skæremål. 
Syr du dette tæppe i hånden over pap skal du kun bruge papskabeloner på 5 x 10 cm. 
Dette Thorsø tæppe måler 80 x 85 cm inkl 6 cm kanter 
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Da jeg har syet dette restetæppe i 3 stoffer har jeg skåret dem alle i strimler på 6 cm bredde. 
Her syr jeg de to strimler sammen i hele længden af stoffet. 
 

 
 
Når hele strimlen er syet sammen, skære jeg dem alle i stykker på 10,5 cm. 
For det er jo vigtig at det er en firkant ( her 10,5 x 10,5 cm) 
 

 
 
Nu tager jeg farve 3 og syr alle mine firkanter på den strimmel. 
 

 
 
Bemærk 
Dog skal du være opmærksom på at halvdelen skal spejlvendes, 
som her på billede da der skal syes til en række af hver. 
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Jeg starter med at sy dem sammen to og to som på billede. 
 

 
 
Og sådan fortsætter jeg til hele tæppet har den ønsket størrelse. 
 
Samme Thorsø tæppe dog med tynde strimler 
Dette er præcis samme tæppe dog har jeg syet en tynd strimmel imellem farve 1 og 2. 
Og igen inden jeg syr farve 3 på. 
Husk også denne gang at sy 1/2 delen "modsat" som på billede. 
Her bruger jeg dog lidt mere af farve 3, da der jo er bredder. 
Ja mit sømrum også her er 0,75 cm og skåret er strimlen 3 cm, så den dækker sømrummet på bagsiden. 
Dette Thorsø tæppe med stolper måler 75 x 100 cm inkl 6 cm kanter 
 

 
www.hannes-patchwork.dk/shop/2-udgaver-af-1250s1.html 

 
 



Her kan du se begge restetæpperne samme - helt enkelt og meget forskellige. 
 

 
 
PS: disse billeder af tæpperne er taget ved Tvilum kirken ved Gudenåen. 

Rigtig god fornøjelse med at sy disse smukke restetæpper. 
Det er jo tænkt som et gratis mønster/vejledning - en gave til dig fra HANNES patchwork. 
Syr du dette slumretæppe 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. 
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