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Materiaal:

 4 verschillende stoffen
 2 stukken stof van elk 80 x 50 cm
 2 stukken stof van elk 40 x 50 cm

 vliesline 50 x 18 cm
 vliesline 70 x 40 cm
 mobielfolie

Tip: Knip de stoﬀen af met een naadtoeslag van 1 cm – met uitzondering van
het naamplaatje. Knip de vliesinleg en de folie zonder naadtoeslag.

De coupe:

Buitenste stof 1:
1 x stofdeel „cover“ in de vouw van de
stof
Buitenste stof 2:
1 x stofdeel „cover“ in de vouw van de
stof
1 x stofdeel „naamplaatje”
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Vliesinleg:
1 x stofdeel „Cover“ in de vouw van de stof
2 x deel voor coverversterking,
22 x 18 cm
4x stofdeel „binnenkant“
Mobielfolie
8 x deel voor foto-hoezen, 19 x 14 cm
1 x stofdeel naamplaatje

Patchwork van verschillende stoﬀen of
andere stofresten:
8 x stofdeel „binnenkant“
Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:

www.aduis.com

1.

Als eerste bereid je de omslag van het
album voor. Strijk hiervoor de op maat
geknipte vliesline op de linkerkant van
de stof. Strijk de twee andere op maat
geknipte omslagversterkingen op de
andere linkerkant van de omslag, zodat
in het midden steeds een opening blijft.

knip je een sleuf in de folie, zodat je
2. Nu
de foto er later in kunt steken. Plaats

vervolgens de folie samen met de op
maat geknipte stof van het naamplaatje
op de juiste plaats op de rechter stofzijde van de omslag en stik de randen.

leg je alle op maat geknipte
3. Vervolgens
delen op de omslag rechts op rechts

en naai je ze met uitzondering van de
draaiopening samen, daarna speld je de
omslag af en stik je deze nogmaals vlak
langs de rand.

in de volgende stap de op maat
4. Strijk
geknipte vliesline „binnenkant“ op de

linkerkant van de 4 binnenzijden. Leg
vervolgens de mobielfolie op de mooie
stofzijde en aan de zijkanten en de onderkant vastnaaien.
Houd er rekening mee dat beide zijden
later in het boek aan de rechterkant zijn,
bij de linkerzijden dienovereenkomstig
aan de linkerrand, zodat er voldoende

ruimte is om de rug van het album samen te naaien.
Het beste kun je voor kleinere foto’s of
aandenkens nog een naad in het midden
van de folie naaien.
nu steeds een „rechter“ binnen5. Neem
zijde en een “linker” binnenzijde, leg ze

rechts op rechts en naai ze aan de rand
samen. Zorg ervoor dat je bij de rand,
wat later de boekvouw wordt een grote
opening laat om hem om te keren.
Daarna draai je de zijden om, strijk
voorzichtig de randen glad en stik de
drie samengevouwen randen dicht bij de
rand. Bij het draaien van de zijden moet
je erg voorzichtig zijn, zodat de folie niet
kreukelt.

slot vouw je de omslag in het mid6. Tot
den en schuif je de vier binnenzijden

in de omslag, hierbij liggen de open
stofranden in de achterste plooi. Bevestig het geheel met klemmen en naai de
omslag en de binnenzijden volgens de
afbeelding aan elkaar.
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