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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
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Stofdesign
Klanten upload van „greeninthemiddle“ 

Benodigd gereedschap:
naald, spelden,
naaimachine, 
vliesofi x, tule, 
strijkijzer, bakpapier

Benodigd materiaal:
knutselresten (stof, kralen, 
pailletten, papier ...)
koord, draad,
stukken stof, vlieseline
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Uit veel kleine knutselresten wordt een designstofje met wat behen-
digheid tot een boekband verwerkt.

Eerst wordt een stuk stof in de gewenste kleur op de juiste maat geknipt. Dezelfde maat uit 
het vlieseline knippen en op de juiste zijde van de stof strijken. Verwijder de beschermende 
folie. Nu de stukjes snipper en knutselresten op de stof strooien, het mag niet volledig bedekt 
zijn. Tot slot: De tule op de stof aanbrengen, met bakpapier bedekken en strijken, Hierdoor 
verbinden alle lagen zich met elkaar. Als de tule uitsteekt, gewoon afknippen.

Benodigd gereedschap:
naald, spelden,
naaimachine, 
vliesofix, tule, 
strijkijzer, bakpapier

Benodigd materiaal:
knutselresten (stof, kralen, 
pailletten, papier ...)
koord, draad,
stukken stof, vlieseline
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Voor de omslag nog een stuk stof en een inlegvlies onder de zelf ontworpen stof leggen. Met 
naald en draad c.q. de naaimachine door alle lagen een patroon naaien. Op de afbeelding werden 
met de hand lussen genaaid. Dit stabiliseert het stoffen werkstukje aanvullend.

Meet het boek voor de boekband en knip de zelf ontworpen stof op maat. Het moet links en 
rechts ongeveer 3 cm langer zijn dan de gehele boekbreedte (voorkant, achterkant en zijkant). 
In de lengte mag de boekband maximaal 5 mm langer zijn dan het boek. Naai de zijkanten dicht 
met een zigzagsteek. De twee zijflappen eventueel met spelden vastzetten, tot deze met de 
zigzagsteek vastgenaaid zijn!

Benodigd gereedschap:
naald, spelden,
naaimachine, 
vliesofix, tule, 
strijkijzer, bakpapier




