Moeilijkheidsgraad: voor beginners Benodigde tijd:

ca. 1 uur

Naai-idee
Schattig
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Materiaal:

gemaak t

 katoenen stof
 glitterfolie
 borduurraam Ø 19 cm  pons in hartvorm
 transparante folie

Werkwijze:

de twee kleine lapjes met de
1. Leg
goede kanten op elkaar en stik één

Op maat knippen:

kant voetbreed.

het aan elkaar genaaide stuk
2. Vouw
stof open en leg het met de goede

Knutselidee

Bloemenstof:
1 x - ca. 23 x 23 cm
1 x - ca. 12,5 x 23 cm
Roze stof:
1 x - ca. 12,5 x 23 cm

kanten op elkaar op het andere
grotere stuk stof en zet het vast
met fold-backklemmen. Breng het
hartpatroon over in het midden van
de stof.
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de hartvorm op de potloodlijn.
3. Stik
Vouw de rand die ontstaat door het
aan elkaar naaien van de twee stoffen om en strijk hem op zijn plaats.
Knip vervolgens het binnenste
gedeelte van het hart uit tot op
ongeveer 1 cm van de naad. Knip
nu de rand in tot een afstand van
ongeveer 0,5 cm, zodat de vorm
naderhand mooier zal zijn.
nu de ene kant door de ande4. Steek
re en strijk hem netjes (met de hand
c.q. het strijkijzer) glad.

Let op: Bij Hotfoil stoﬀen: Strijk op
de achterkant van de stof of leg er
een strijkdoek tussen.

foto met het lijmpistool of
7. De
alleslijm (dun aanbrengen) op de

achterkant van de borduurring
plaatsen en de overtollige stukken
stof afknippen

behulp van een pons kunnen
8. Met
nu nog glitterelementen worden
uitgestanst en opgelijmd.

de stof in de borduurring en
5. Plaats
rek hem aan alle kanten uit.

nu de doorzichtige hoes en
6. Neem
knip langs één rand een vierkant

van 12,5 x 12,5 cm uit. Stik links en
rechts door met de naaimachine en
knip de foto in de juiste maat, ca. 12
x 12 cm, en schuif hem erin.
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