
Firkanter som krydser hinanden "i Skagen" 
Gratis DIY. 
Dette er her vist som en løber - men det er jo bare at fortsætte og sy et helt tæppe hvis du har lyst til det. 
Ruller du ned kommer der også to super flotte puder i samme "Skagen mønster". 
 

 
( Foto taget på bænk i Gjern) 

Løber 
Til denne løber har jeg brugt 2 strimler på hver 10.5 cm i fuld bredde  (110 cm) i begge farver, 
samt 4 strimler på hver 6 cm i fuld bredde i hver farve. 
Alle disse mål er skære mål og alle steder er sømrummet 0,75 cm. 
Som løberen er her måler den ca 40 x 150 cm. 
 
Men hvis du hånd syr: 
Du kan jo også nemt lave du over pap og sy dem i hånden, 
så skal dit pap måle 5 x 5 og 10 x 10 cm og husk sømrum på a 1 cm på alle 4 led. 
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I denne løber har jeg bruge lige mange figurer af farve 1 og af farve 2. 
De små firkanter på hver 6 x 6 cm har jeg syet sammen to og to og derefter 2 og 2 til en firkant. 
  

    
 
Til den ene blok har jeg bruge 2 x 4 små små firkanter og 2 store firkanter. 
Dem syr jeg nu sammen som her - så farve 2 danner en diagonal "streg" igennem blokken 
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Og blok 2 - her gør jeg helt på samme måde - bare modsat med den anden farve. 
 

   
 
og syr igen de 4 firkanter sammen. 
 
De to blokke syr jeg nu sammen som her 2 og 2, så de igen danner store diagonale firkanter på spids. 
Ja så er det jo bare at fortsætte..... som her 
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( foto på havebord i Vejerslev) 

Puder 

 
(Foto taget i Skoven ved Hammel) 
 
Ja dette mønster kan som så mange andre mønstre, også bruges til puder - det hele behøver 
jo ikke at være tæpper det hele. 
Her er brugt 2 fatquarter - ja to stykker stof på hver 50 x 55 cm og trylle trylle..... 
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så kom der lige to puder ud af helt samme mønster. 
Men er det ikke sjovt at se hvor forskelligt de bliver - men det er jo det vi er så vilde med når vi syr patchwork. 
 

 
  

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