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

Dit patroon is ontworpen door Janneke Termeulen 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.

Tover een simpele kindertrui om, tot een vrolijke, funky sweater. Met flexfolie en pompoms creëer je in een mum van tijd 
een speelse look voor je sweater. Laat je fantasie de vrije loop… wij gingen voor de thema’s ‘mon cheri’ en ‘popcorn-time’. 

Benodigdheden
Durable Cosy extra fine, art. 010.80 kleur 249 Plum
Clover Pom-Pom Maker 65mm, art. 086.3126
Flex Folie 20x25cm, art. 049.1000 
- Popcorn: kleuren 722, 009
- Kers: kleuren 881, 495

Overige benodigdheden
Kleine kant- en klare pompoms
Effen trui of shirt 
Naald en draad
Bakpapier
Strijkijzer
Schaar
Stift

Moeilijkheidsgraad
Beginner

Werkbeschrijving
Stap 1: Was en strijk de trui die je wilt pimpen.

Stap 2: Print de tekening uit en knip deze uit. De tekening zijn te vinden als PDF op de blog.

Stap 3: Leg de uitgeknipte afbeelding op de flexfolie. Trek deze om met een stift en knip uit.

Stap 4: Leg de uitgeknipte flexfolie op de goede positie op de trui, met de glimmende laag naar boven en de matte kant 
naar onder. Leg er een velletje bakpapier op en strijk de flexfolie op de trui. Doe dit zonder de stoomfunctie, op de stand 
met 2 bolletjes. Geef zo’n 20 secondes druk met de strijkijzer op de flexfolie.

Stap 5: Laat afkoelen en haal het doorzichtige beschermlaagje eraf.

Voor de ‘Mon Cheri’ trui streek ik eerst de steeltjes van de kers op de trui en daarna 
het blaadje, die het steeltje heel iets overlapt. Haal voordat je het volgende stukje 
flexfolie op de trui strijkt het beschermlaagje van de flexfolie dat al vast zit op de trui 
eraf. Maak vervolgens 2 pompoms van de Durable Cosy extra Fine, met behulp van een 
pompommaker. Mocht je pompom niet helemaal mooi rond zijn, knip deze dan nog wat 
bij. Naai de pompoms onderaan de steeltjes.

Voor het popcornbakje strijk je de streepjes één voor één op de trui. Zorg dat de streepjes strak tegen elkaar aankomen. 
Pak de kleine pompoms erbij en naai deze her en der boven het popcornbakje. Zorg voor een mooie verdeling qua kleur.


