
WERKBESCHRIJVING - Back to school in (Re)Style

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

In het modebeeld zie je veel kledingstukken voorzien van allerlei applicaties. Maar hoe leuk is het om zelf een bestaand 
kledingstuk of een saai shirt op deze manier te restylen. In de collectie van Restyle zijn er applicaties in allerlei soorten en 
maten en je hebt ze in een handomdraai op je kledingstuk gestreken. 

Naast het opstrijken van applicaties willen we je laten zien hoe je ook met verschillende soorten band een kledingstuk 
kan restylen.

Om jullie wat voorbeelden te laten zien, hebben we voor zowel een meisje als voor een jongen een t-shirt gerestyled. Voor 
een meisje kozen we voor stoer met glitters en voor een jongen kozen we voor sportief.

Gebruikte producten voor T-shirt meisje:

Applicatie Army patches, Restyle 013.8944
Applicatie Gouden stuurwiel, Restyle 013.9227
Opstrijkbare sterren goud, Restyle 013.9160
Elastisch band goud 40 mm, Restyle 023.1.40

Gebruikte producten voor T-shirt jongen:

Applicatie Flockcijfer 10 cm  013.108
Applicatie Flockcijfer 22 cm  013.112
Keperband polyester 30 mm rood 017.316.30
Denim band zwart 10 mm, Vivant 017.1184

Voor dat we aan de slag zijn gegaan, hebben we de 
t-shirts voor de zekerheid gewassen zonder 
wasverzachter. Dit om de applicaties extra goed te laten 
hechten.

Bepaal waar je de applicaties wilt hebben en strijk ze 
volgens de gebruiksaanwijzing op het kledingstuk.
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Bij het jongens t-shirt gebruikten we ook band om het geheel af te maken. Met de naaimachine stikten we eerst het dunne 
denimband op het rode keperband om het vervolgens op het t-shirt vast te stikken.

Ready to go in style!

Zo maak je de strik:

Om een strik te maken knipten we een stuk van ongeveer 24 cm en een stuk van ongeveer 8 cm.
Vouw het band dubbel (binnenste buiten) en stik het vast met de naaimachine en keer de gouden kant weer naar buiten.
Vouw ongeveer de helft van het kleine band naar binnen en schuif het om het grote stuk.

Het elastische band is ook uitermate geschikt voor het maken van bijvoorbeeld rokjes.


