
Hvordan bruger jeg patchworkforeningens Facebook-side?  

På siden Dansk Patchwork Forening er der opslag fra foreningen, men kender du gruppen ”Show & Tell”?  

Her kan alle vores medlemmer lægge opslag op. 

Her er en forklaring på, hvordan du kan lægge dine opslag ind i gruppen, og hvordan du kan invitere andre 

til at være med i gruppen. Man skal være medlem af DPF for at kunne bruge siden, og du skal bruge dit 

medlemsnummer senere. 

Find    https://www.facebook.com/danskpatchwork 

I bjælken med ”Startside”, trykker du på ordet: Fællesskab. 

Så vil gruppen Show & Tell komme frem lidt længere nede.

 

Nu er det ”medlem” boksen du skal trykke på og skrive dit medlemsnummer i Dansk Patchwork Forening. 

 

https://www.facebook.com/danskpatchwork


Der vil stå ”Dit medlemskab afventer” i boksen. Det tager som regel kun op til 5 minutter. Du får en mail 

tilsendt om, at du er godkendt. 

Når du er godkendt, kan du vise alle de andre medlemmer af DPF dine fine ting og se, hvad andre har syet. 

For at lægge et nyt opslag op trykker du på ” skriv noget”, så popper en ny boks op, og du kan skrive.  

Vil du også have et billede med, kan du under ”tilføj” finde ”billede eller video”. Ved tryk på den kommer 

en ny boks op med   ”tilføj billede eller video”, trykker du på den, vil din liste med billeder komme frem. Her 

skal du finde det billede du vil have med på dit opslag. Det trykker du på, og billedets navn vil komme op i 

Filnavn linjen nederst. Nu trykker du på Den lille boks, hvor der står Åben, og dit billede kommer med på 

opslaget. Husk at slutte med at trykke på ”slå op” boksen. 

Nu kan du også invitere andre til at bruge siden.  

Bare tryk på det røde felt, +inviter og din venneliste vises. Her kan du bare krydse dem af, du gerne vil 

invitere. Er de allerede medlem, kan det ses nederst i listen.   

God fornøjelse.  


