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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.

Met deze activiteiten kubus zal de kleine zich geen moment vervelen. Elke kant heeft een andere activiteit die helpt bij de 
ontwikkeling van het kind. Dus zowel leuk als leerzaam! Voor deze activiteiten kubus is er gekozen voor vijf verschillende 
stoffen, maar je kunt er natuurlijk ook een eigen draai aan geven door te kiezen voor minder of juist meer stoffen!

Benodigdheden
Durable Cosy, 50% katoen, 50% polyacryl, 50gr/66m, art. 010.65 kleur 2239 Brick
ReStyle Wafelstof, art. 069.4001 kleur 987
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.CIL_4B
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.PAON_2B
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.ODECA_7B
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.PAYANI_8B
Vlieseline volumevlies X50, art. 025.X50
Schuimrubber kubus 10x10cm, art. 020.1084
Lint satijn dubbelzijdig 25mm, art. 018.28300.25 kleur 987
Lint baby feet 10mm, art. 018.7571 kleur 749,653
Lint clouds 15mm, art. 018.7569 kleur 749.653
Paspelband Katoen 10mm, art. 017.371 kleur 089
Bijtring hout A star is born, art. 020.1014
Hexagonkraal Hout 14mm, art. 020.1032
Leren label Round Hart 30mm, art. 013.10215 kleur 975

Overige benodigdheden
Gütermann naaigaren
Naaimachine
Schaar

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Stap 1 (foto 1,2): Knip 6 vierkantjes van 12x12cm. Dat is incl. naden van 1cm.
Kies verschillende kleuren stof voor een mooi effect. De katoenen stof beplak je met vlieseline X50 bij de wafelstof is dat 
niet nodig. Voordat je ze aan elkaar naait kan je de lapjes geknipte stof even op de kubus spelden om te kijken hoe het 
gaat worden.

Stap 2 (foto 3,4): Eerste stik je de delen waar de papselband op zit. De paspelband leg je langs de rand van je kubus, zet 
vervolgens je naald naar links en stik het vast. Daarna speld je het andere vierkantje erop met de goede kant van de stof 
op elkaar. Je kunt ze nu aan elkaar stikken door precies op het stiksel van het paspelband te stikken wat je eerder hebt 
vast gezet.

Stap 3 (foto 5,6,7): De andere delen kunnen ook aan elkaar en vergeet niet de speel-items mee vast te naaien tussen de 
naadjes.

Stap 4 (foto 8): Naai het label er met de hand op vast voordat je het vierkantje aan de andere lapjes naait.

Stap 5 (foto 9): Naai zoveel mogelijk de naden met de naaimachine dicht. Het “dekseltje” blijft open zodat je daar de 
schuimrubber kubus in kan doen.

Stap 6 (foto 10,11): Als laatste speld je het “dekseltje” dicht. En naai het met een blind/handsteekje vast.

Stap 7 (foto 12): Nog even voorzichtig strijken en je kubus is klaar!
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