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Het eerste patroon, van het ReStyle Babyconcept, is een super leuk aankleedkussenhoes. De hoes is gemaakt van ReStyle
Wafelstof in combinatie met een ReStyle Katoenstof met pauwprint. Voor het gehele Babyconcept is er gekozen voor dé
kleurentrend van nu: brick. Uiteraard ook mogelijk in andere kleurencombinaties.
Benodigdheden
ReStyle Wafelstof, art. 069.4001 kleur 987
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.PAON_2B
Patroon Aankleedkussen Annie Do It Yourself, art. 056.ADIY23
Paspelband Triple 14mm, art. 017.1172 kleur 987
Leren label Round Hart 30mm, art. 013.10215 kleur 975
Overige benodigdheden
Gütermann naaigaren
Naaimachine
Elastiek
Schaar

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1 (foto 1): Teken het patroon op patroonpapier. Meet na het tekenen de schuine lijnen na of ze even lang zijn. Dit is
een patroon zonder naad. Mocht je zelf niet willen tekenen kan je ook een patroon kopen van Annie Do It Yourself.
Knip de patroondelen uit de wafelstof behalve het deel van 28cm x 67cm. Dit deel knip je uit de bewerkte stof. Knip 1
cm naad aan. Achter de bewerkte katoen stof plaats je een dunne katoen zodat het dezelfde dikte krijgt dan de wafelstof.
Knip deze op maat.
Knip de patroondelen met de schuine lijnen twee keer uit de stof.
Stap 2 (foto 2): Je stikt als eerste de drie lagen pipingband op het bewerkte katoen. Je legt de goede kant van de stof
en de paspelband op elkaar. Daar na speld je de lange smalle stroken van de wafelstof op het bewerkte katoen en de
paspelband ertussen en stik het vast. Je kunt op het stiksel van je paspelband naaien.
Stap 3 (foto 3): Strijk netjes de naden met de paspelband naar het bewerkte katoen toe.
Stap 4 (foto 4): Je hebt nu 3 stroken aan elkaar.
Stap 5 (foto 5): Naai nu de zijpanden aan het middengedeelte. Goede kanten van de stof op elkaar.
Dan ziet er ongeveer uit zoals op de foto.
Stap 6 (foto 6): Naai daarna de hoeken op elkaar.
Stap 7 (foto 7): Zet het label op de hoes met de hand vast.
Stap 8 (foto 8): Pas de hoes om het aankleedkussen. Mocht er aan de onderkant nog te los zitten dan stik je daar een
zoompje in en laat een stukje open om het elastiek er door te rijgen.
Stap 9 (foto 9,10): Rijg het elastiek er doorheen.
Foto 11 Je aankleedkussenhoes is klaar!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover 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.
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