
Sort-hvide firkanter med gult i midten. 
Grindsted restetæppe. Gratis DIY 
Se lige hvilken stor virkning små firkanter og rektangler har sammen. 
Her i sorte og hvide farver med den gule orange kontrast farve i midten. 
Det kunne jo også have være alle de grønne stoffer du har i rester - eller "alle farver" - det vil jo 
bare give dig et helt andet restetæppe. 
 

 
( Foto ved Tange sø) 
 
I Grindsted reste tæppet er der kun 3 forskellige figurer. 
En firkante på 10,5 x 10,5 cm, en firkant på 6 x 6 cm og rektangler på 6 x 10.5 cm. 
Det er jo nemt. 
 
Alle måle er inkl sømrum  på 0,75 cm og alle mål er skæremål i hele tæppet. 
Tæppet måler ca 115 x 150 cm 
 

 

 

www.hannes-patchwork.dk/shop/sort-hvide-firkanter-1295s1.html 



Bundfarven er disse store firkanter som alle måler 10,5 x 10,5 cm 

 
Af alle de sorte og hvide - her er de delt op så jeg har lige mange af hver. 
I hver blok to "sæt" med sort baggrund og to med hvid baggrund 
Så til en blok bruger jeg 2 stk firkanter på 6 x 6 cm og 2 rektangler på hver 6 x 10,5 cm. 
både i hvid og i sort bundfarve. 

     
 

Her starter jeg med de 4 firkanter på 6 x 6 cm og syr dem sammen 2 og 2 ( en af hver) 
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Dem syer jeg på den store gule firkant 

    
derefter rektanglerne så de passer på hver "hjørne", så samme stof møder hinanden. 
De syes også sammen 2 og 2, inden de syes fast på den store firkant. 

 
 

 
Og vupti har jeg min blok færdig. 
Alle mine blokke er ens - så den med sort bundfarve altid er i de samme hjørner, 
og de hvide i den andre hjørner. 
Og alle mine blokke vender også ens.  
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Sådan fortsætter jeg nu med alle de blokke jeg ønsker. 
Mit slumre tæppe består af 6 x 8 blokke 
 
Bagefter har jeg syet en 6 cm sort kant på for at ramme hele tæppet ind. 
Bagside stoffet og mellemfoer er derefter lag bag på forsiden/toppen og quiltet diagonalt med en sort quiltetråd. 
 
Til sidst afsluttet med en 6 cm gul/orange lukkekant, der er syet på fra forsiden og stafferet fast på bagsiden i hånden. 
Se mere her hvordan jeg syr en lukke kant. 
 
 

 

Rigtig god fornøjelse med at sy denne gratis vejledning. 
Det er jo tænkt som et gratis mønster/vejledning - en gave til dig fra HANNES patchwork. 
Syr du et babytæppe eller et 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. 
På forhånd tak for din forståelse ❤ 
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