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N°103.841 - telefoonhouder naaien

Materialen:
verschillende stukken stof
applicaties
linten
granulaat

bijpassend naaigaren
naald
schaar, textiellijm 
naaimachine, spelden

Werkwijze:

Mobiele
telefoonhouder
naaien Moeilijkheidsgraad:

benodigde tijd:

gemiddeld

ca. 1 uur

Knip 2 rechthoeken van 12 x 15 
cm uit. Op een rechthoek de 
applicatie op de bovenste helft 
door strijken fi xeren. Aan de 
onderkant een lint opnaaien. 
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Klaar!

De mobiele telefoonhouder kan 
ook voor grotere telefoons c.q. 
tablets worden genaaid. Daarvoor 
gewoon de afmetingen aanpassen. 
Voor meer stevigheid vlieseline op 
de stof strijken.

Wat ook bijzonder mooi is om
teksten op de houder aan te
brengen. Hiervoor de letters uit 
verschillende resten stof knippen 
en met behulp van textiellijm op de 
rechthoeken plakken.

Vul een kleine hoeveelheid (onge-
veer 2 theelepels) in het ontstane 
zakje. Na ongeveer 2 cm met spel-
den afspelden (zie afbeelding.). 
Onder en boven de naalden naaien. 
Let op, dat je niet op het granulaat 
naait, anders breekt de
naaimachine naald af.

Nu kun je de rest van de zak met 
granulaat vullen. Zodat een
driehoek ontstaat, naai je niet de 
voor-en achterkant samen, maar de 
linker met de rechterkant. De naad 
begint dus direct boven het hoofd 
van de applicatie! Met
spelden vastzetten en met een 
naad sluiten.

De twee rechthoeken met de 
goede kanten op elkaar leggen en 
de naad onder en aan de zijkanten 
aan elkaar naaien. Kijk uit dat de 
muis niet op de kop staat! Daarna 
kun je het werkstuk draaien en 
glad strijken.
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