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Materiaal:

Op maat knippen:

Instructies:

katoenen stof roospatroon bruin
katoenen stof roospatroon roze

katoenen stof roze/witte stippen
volumevlies

hartOnderzett ers
Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gemiddeld ca. 1 uur

Knutselidee
Nr. 104.682 – Onderzetters hart

Stof rozenpatroon bruin:
1 x strook van 4 x 80 cm
2 x deel „tas“

Volumevlies:
1 x deel „hart”

LET OP: De stoff en moeten met 1 cm naadtoeslag 
worden geknipt, de vliesinleg zonder naadtoeslag.

Stof rozenpatroon roze:
2 x deel „hart“
 

Stof roze/wit stippen:
1 x strook van 4 x 15 cm
 

De korte strook van 15 cm vouw je in het midden, daarna 
speld je hem op de rechter stofzijde van de zak, hierbij 
liggen de open stofranden op elkaar. Nu leg je de tweede 
op maat geknipte zak uitsnede rechts op rechts en stik je 
de bovenste rand af. Draai de zak naar rechts en stik de 
naad bij de korte rand.
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Het volumevlies steek je nu op de linkerkant van de stofvoorkant van het hart. 
Vervolgens naai je diagonale lijnen met een afstand van 2-3 cm. Dit geeft het 
hart de gewatteerde look. Plaats nu het zakje in de benedenhoek volgens het 
knipsjabloon en stik dicht bij de rand af, zodat er niets meer kan wegglijden.

De lange stofstrook van 80 cm vouw je ook in het midden en naait hem langs 
de rand van de linkerzijde van de onderzetter. Begin hierbij in het bovenste 
midden van het hart, zodat later het begin en het einde van de strook niet 
zichtbaar zijn. De uiteinden zijn naar buiten gericht, na het keren zijn ze dan 
niet meer zichtbaar. Nu leg je de achterkant van het hart van rechts op rechts 
op de voorkant. Nu naai je de bestaande naad nogmaals na, zodat de strook 
later duidelijk aan de buitenkant zichtbaar is. Vergeet hierbij niet om een ope-
ning te laten voor het draaien.

Als laatste keer je het hart en strijkt de naadtoeslag, bij de opening om te 
draaien, netjes naar binnen, daarna stik je de buitenste rand nogmaals netjes.
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zak hier aanbrengen

patroon hart

patroon zak
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