
Store og små firkanter på lige - slumretæppe. 
Juelsminde tæppet 
Dette tæppe er meget enkelt da det kun består af små firkanter på 6 x 6 cm og store firkanter på 10,5 x 10,5 cm. 
Har denne gang valgt at der skulle mange røde i tæppet og "bund farven" også har en lys rød farve. 
Et super nemt tæppe at sy enten på maskine eller i hånden. 
Sømrummet på alle firkanter er 0,75 cm 
Syr du det over pap i hånden skal dine firkanter måle 5 x 5 og 10 x 10 cm + sømrum. 
 
Dette smukke slumre tæppet måler 135 x 165 cm og kaldes Juelsminde tæppet. 
 

 

 
 
Alle de små firkanter har jeg 1/2 dele i "motiv stoffer" og den anden 1/2 del i bundfarven. 
 

 
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/store-og-smaa-1170s1.html 



De små firkanter syr jeg sammen - en bundfarve og en kontrast. Dem syr jeg samme to og to.  
4 af dem syr jeg derefter sammen så de 4 bundfarver er samlet i midten. 
 
De store firkanter bliver også syet sammen to og to og derefter 4 sammen til en blok. 
Hele dette restetæppe består "kun" af disse 2 blokke. 
 
Her kommer der lige et billede af 1. gang jeg lagde dem op. 
 

 
 
Så er det jo bare at fortsætte til hygge tæppet har den ønsket størrelse. 
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Hel mit tæppe består af disse blokke. 
Og når de er sat sammen giver det dette smukke hygge tæppe. 
Til dette tæppe har jeg lavet en bred kant på 10 cm. 
Samlet tæppet med mellemfoer og bagside stoffet.  
Quiltet diagonalt med en meleret quiltetråd og til sidst syet en stribet lukkekant på. 
 

 
 

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. 
 


