
Patchwork adventi naptár csíkos fenyős SKANDINÁV szabási útmutató

A 8 féle krém-ekrü-drapp anyagból szabj különböző szélességű csíkokat az anyag 
teljes szélességében. (Minimum 130 cm) 
1 db 6,5 cm-es csíkot keretnek   (drapp alapon fehér körök)
1 db 7 cm-es csíkot   (drapp alapon fehér körök)
1 db 6 cm-es csíkot (krém alapon apró rajzolt fenyők)
2 db 5 cm-es csíkot    (krém alapon apró rajzolt fenyőágak) (drapp alapon fehér 
csillagos)
2 db 4 cm-es csíkot    (drapp alapon fehér tűpöttyös) (egyszínű homok)
2 db 3 cm-es csíkot    (egyszínű bézs)  (egyszínű ekrü)

Az egyszínű homok anyagból szabj csíkokat az anyag teljes szélességében. 
(Minimum 130 cm) 
3 db 6 cm-es csíkot (Ebből kettőt keretnek fogsz használni) 
Majd a harmadik csíkot vágd méretre. 
Először (!) vágj le 2 db 5,5x5,5 cm-es négyzetet. (Ezek lesznek az ajándékok) 
Vágj le 1 db 4,5x7,5 cm-es téglalapot. (Ez lesz a fatörzs) 
Utána egész hosszában vágd ketté, hogy 2 db 3 cm széles csíkod legyen. (Ez lesz a 
belső kis keret, amit félbevasalsz) 

A krém alapon apró drapp csillagos anyagból először a két háttér háromszöget 
vágd ki a sablon alapján. 
A sablont illeszd az anyag egyenes széléhez, rajzold fel az anyag színére. 
Majd a sablont fordítsd a visszájára, told lejjebb és illeszd az anyag másik egyenes 
széléhez, csak így fér el rendesen, majd rajzold fel.
A sablon már tartalmazza a varrásráhagyást!!! 
Vágd ki a két nagy háromszöget. (az alsó hosszú csücsökre nincs szükség) 
Vágj 2 db 13x13 cm-es négyzetet. (Ez lesz a két pálcatartó háromszög) 
Vágj 2 db 11x7,5 cm-es téglalapot. (Ez az ajándék külső szélére kerül) 
Vágj 2 db 5,5x7,5 cm-es téglalapot. (Ez lesz a fa törzse mellett) 
Vágj 2 db 5,5x3,5 cm-es téglalapot. (Ez kerül az ajándék fölé) 

A hátlapot és a vatelint akkor szabd ki, amikor már elkészült a mintás fedlap és 
teljesen készre varrtad az elejét. 
Az egyszínű hátlap anyagból kb. 55x65 cm-re lesz szükséged. 
Vékony vatelinből is kb. 55x65 cm-t kell vágnod. 
Az a jó, ha túllóg egy kicsit (1-2 cm) mindkét réteg a fedlapon.


