
WERKBESCHRIJVING - Riempje, vest en tasje

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van 
de ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Let’s Sparkle
Liza:”Na het Sinterklaasfeest worden er volop voorbereidingen getroffen voor de Kerst. Wat gaan we eten, hoe dekken 
we de tafel en heel belangrijk wat voor een kleding doen we aan? Hoewel we het hele jaar mogen sprankelen, doen we dit 
vooral met de feestdagen. Een extra glittertje hier en daar, het maakt het geheel extra feestelijk. 
Voor deze gelegenheid laat ik zien hoe je je eigen glitterriem maakt, hoe je een simpel zwart vestje omtovert naar een 
feestelijk kledingstuk en hoe je in een handomdraai een handtas met een vleugje glitter maakt. Wat heb je nog meer nodig 
voor een sprankelend feest?”
Wat heb je nodig:

Voor de riem:
Restyle Weefnaalden 6 mm 
1 bol Durable Brilliant kleur 010 zilver of byClaire  
Sparkle 2231 Silver
Restyle Gesp metaal rechthoekig

Voor het vest:
Restant bol Durable Brilliant 010 Zilver of byClaire 
sparkle 2231 Silver
Borduurnaald

Voor handtas:
2 x Glittervilt A4 Zilver
2 x Knopen zilverkleur 
Naaimachine
Schaar of lineaal en breekmesje

Hoe maak je de riem:
Voor het weven van de riem gebruikte ik 4 weefnaalden. De riem wordt ongeveer 4 cm breed.
Haal door het gaatjes van de weefnaalden de byClaire Sparkle. Per weefnaald 2 x  de gewenste lengte, want je werkt met 
een dubbele draad. Plus extra lengte voor om de gesp en wat extra lengte voor het afhechten van de draden.

Om te beginnen maak je een lus om de eerste weefnaald en leg er een knoop in.
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Zig zag de draad tussen de weefnaalden heen en terug en ga door totdat de naalden zo goed als vol zijn. Laat een deel 
afglijden en ga verder met weven. 

Ben je bijna aan het einde gekomen, knoop dan de draden van naald 1 en 2 aan elkaar, de draden van naald 2 en 3 aan 
elkaar en de draden van naald 3 en 4 aan elkaar, zodat het eerder geweven deel niet verder kan.

Ben je klaar... knip de draad door aan de onderkant van de naalden en knoop de draden aan elkaar zoals hierboven 
aangegeven.

Hecht de draden af en werk ze weg in het geweven gedeelte met behulp van een gewone of borduur naald.

Vouw een uiteinde om de gesp en stik met naald en draad het geheel aan elkaar vast.

Om de andere uiteinde mooi af te werken vouw je een stukje dubbel en stik ook dit met naald en draad vast.

Borduren van het vest:

Voor de borduursteken op het vest maakte ik gebruik van byClaire Sparkle wat ik overhad van het weven. Haal een draad 
Sparkle door een borduurnaald en ga aan de slag. 

Ik borduurde een soort stersteek, een Franse knoop en driehoekjes. Ik bewerkte één kant van het vest, maar je kunt het 
helemaal naar eigen wens invullen, dat geldt ook voor de type steken die je wilt gebruiken.

Ik begon aan de onderkant van het vest en ging met een lange draad aan de slag.
Als je een steek hebt gemaakt, ga je een klein stukje verderop verder met een volgende steek. 

Trek de draad goed aan, maar niet te strak.

LET OP!!! Als het geheel klaar is en je wilt het geborduurde kledingstuk wilt gaan strijken, keer het binnenste buiten. Leg 
een theedoek op het geborduurde deel voordat je gaat strijken!!!
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Hoe maak je een handtas:

Leg het A4 glittervilt over de breedte. Knip bij 1 glittervilt A4 een strook af van ongeveer 6 cm. 
Leg dit stuk met de glitterkant naar binnen op het andere vel vilt (zie foto).

Stik met de naaimachine de 2 stukken aan elkaar (zie foto).
Zet 2 knopen vast aan de handtas. 

Meet waar er 2 knoopsgaten moeten komen in de flap en knip of snij 2 knoopsgaten (zie foto).
En klaar is je feest handtas.

Laat het feest maar beginnen en sparkle!

Alvast hele fijne feestdagen!

Groetjes, Liza
confettilab.blogspot.nl


