
WERKBESCHRIJVING - Zon, Zee en Vissen

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com 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.

Lidy: “Strand, zee, blauwe lucht, schelpen, een fris briesje en vissen, dat doet mij denken aan de zomer. 
Met je voeten in het zand schelpen zoeken. Voor het zomerse zon zee strand gevoel maakte ik deze vissen. Je naait de vis-
sen en maakt de tekeningen er met textiel verf op, met een kwast en door middel van stempelen.  Bedenk je eigen vis of 
gebruik mijn sjabloon. Ik vind het altijd erg leuk om te kijken waar ik mee kan stempelen. Dopjes, stukje karton, schelpen, 
leeg klosje, kurk of leuke vondsten van het strand. Je kunt het zo gek niet bedenken, probeer het uit en kijk wat het effect 
is.
 
De vissen kun je ophangen met touw, maar ook met een speenclip. Hang ze op of leg ze neer. Leuk met wat 
souvenirs erbij, zo blijf je nog lang genieten van je vakantie gevoel”.

Benodigdheden:
- Lapjes stof, blauw tinten, wit
- Textiel krijt of stift
- Textielverf Maribu blauw en wit
- Waaier kwast
- Gütermann naaigaren
- Lint 20 cm per vis
- Zeilringen 9 mm doorsnede
- Variotang
- Speenclip 
- Vulling
- Van alles om mee te stempelen; 
dopjes, kurk, houtjes, stokje, gum, 
kokertjes, garenklosje etc. 

Werkwijze:

Leg de stof dubbel. Neem het patroon van de vis over op de 
stof met textiel krijt of textiel stift..

Wil je een speenclip bevestigen dan is dat nu het moment. 
Steek het lint door de opening van de speenclip, vouw het 
lint dubbel en leg het nu tussen de stof. Het uitende van het 
lint steekt buiten de vis, de clip ligt er tussen in.  Spelt het 
lint vast. Stik op de lijn de 2 delen van de vis op elkaar vast, 
helemaal rond om. Knip de vis uit met 1 cm naad.
Knip de hoeken voorzichtig in tot het stiksel.
Torn de naad bij de buik een stukje los, dit is de keer 
opening. Keer de vis, duw de neus en de staart goed in 
model. Strijk de vis nu mooi plat zodat de naden netjes op 
elkaar liggen.
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Smeer een beetje verf uit op een stuk karton. Stop een stuk 
papier in de vis zodat de verf niet door kan drukken naar de 
nadere kant. Nu kan je gaan stempelen of verven.
De waaierkwast gebruik je droog met een heel klein beetje 
verf. Maak een proefje op een stukje stof, aai met de kwast 
zacht over de stof en kijk of er genoeg verf van af komt.

Versier de vis met stippen of schubben, of??

Voor de schubben vouw ik een strook karton voorzichtig 
rond, maar sluit de uiteinde niet tegen elkaar aan, het moet 
een ovale vorm krijgen.  Zet het karton met een plakbandje 
vast zodat het de gewenste vorm houd. Nu stempel je de 
schubben op de vis. Overlap de rijen net als echt schubben.
Laat de verf goed drogen, en versier hem (ongeveer) het 
zelfde aan de andere kant.

Strijk  de vis met de strijkbout als de verf droog is, zo fixeer 
je de verf. Leg een doek op de vis voor je gaat strijken!!

Het oog, hiervoor heb ik 2 verschillende technieken gebruikt. 
Stempel een oog op de vis, stempel deze aan 2 kanten van 
de kop. Je kan er ook voor kiezen om een zeil-ring te 
gebruiken als oog. 
Maak met behulp van de variotang een gaatje in de stof, 
verstevig de stof door een dubbel gevouwen stukje stof in de 
vis te stoppen, de ring gaat nu door 4 lagen stof heen. Ik heb 
de randen van het gaatje met wat textiellijm verstevigd. Nu 
bevestig je de ring met behulp van de variotang.

Veel plezier en succes,
Lidy
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