
Samme figur i et helt tæppe. 
Sønderborg restetæppe. Gratis DIY 
 
Se lige dette helt enkelte reste tæppe som kun består af en figur - nemlig på 6 x 10,5 cm. 
Ja du læste rigtig  - alle figur er 6 x 10,5 cm. 
Alle mål er skære mål og syet sammen med et sømrum på 0,75 cm. 
Dette færdige tæppe måler 110 x 160 cm. 
 

 
( Foto taget i Horsens) 
 
Jeg har valgt at mit midterfelt altid er 2 orange. 
Jeg har 4 forskellige i hele tæppet, men alle er blandet imod hinanden. 
I hver blok har jeg 16 figure. 
 

  
 

www.hannes-patchwork.dk/shop/soenderborg-restetaeppe-1366s1.html 



Midten af blokken 
Start med at sy de to midter felter sammen. 
 

     

2. omgang: 
Sy nu en på hver side - øst/vest 
 
Sy nu 4 x 2 stk. sammen. 
 

 
 
2 af dem syr du nu på nord / syd. 
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3. omgang: 
Nu syr du så de andre to stk på igen i øst/vest 
 
 

 
 
Sy derefter 3 stk samme 2 gange. 
 

 

www.hannes-patchwork.dk/shop/soenderborg-restetaeppe-1366s1.html 
 



Dem syr du nu fast nord/syd. 
 

          
 
 
Og vupti er din først blok nu færdig. 
 

 
 
Mit tæppe har 4 x 5 blokke. 
 
Bagside stoffet og mellemfoer er derefter lag bag på forsiden og quiltet med en meleret quiltetråd, lidt skrå på blokken. 
Til sidst afsluttet med en 6 cm lukkekant, der er syet på fra forsiden og stafferet fast på bagsiden af tæppet, i hånden. 
Se mere her hvordan jeg syr en lukke kant. 
 

https://www.hannes-patchwork.dk/shop/dobbelt-lukkekanter-saa-676s1.html


 
( Foto taget i Horsens) 

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 eller en løber 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. 
 

 
( Foto taget ved Knudhule) 
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