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Het is bijna zover. December is in aantocht, dus tijd om af te gaan tellen naar Kerst! Voor deze gelegenheid maakte ik 
een Adventskalender. Ik liet me inspireren door een foto van een dennenbos op Pinterest. Een dennenbos wat van donker 
naar licht verloopt. De kalender maakte ik van mintgroene ReStyle canvasstof en daarna doopte ik het onderste gedeelte 
in een donkergroen verfbad om zo het effect te creëren van het dennenbos. Hoe ik het maakte zal ik jullie uitleggen! 

Benodigdheden
1 m ReStyle canvasstof kleur 567 Mintgroen
1 zakje Marabu EasyColor 25 gr, kleur 068 Donkergroen
1 stift Marabu Textile painter 1-2 mm kleur 73 Zwart 
1 stift Marabu Textile painter Glitter 3mm kleur 584 Goud
Lint sterretjes 12mm kleur 040 Goud
Lint sterretjes 35mm kleur 040 Goud

Overige benodigdheden
Tak van boom of struik 
Naaimachine
Knopspelden
Naaigaren
Alleslijm
Schaar

Werkbeschrijving
Voordat ik met de mintgroene ReStyle stof aan de slag ging,. Ik heb de stof gewassen zonder wasverzachter zodat de 
textielverf goed in de stof zou trekken.

Nadat de stof droog was knipte ik onderstaande stukken uit de stof.

De Adventskalender is een rechthoekige lap waar de 6 stroken stof samen 24 vakken krijgen van ongeveer 
10 x 10 cm. De stof is ruim uitgeknipt wat nodig is om randen mooi weg te werken.
Na het uitknippen startte ik met het afwerken van de 6 stroken stof.
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1a. De bovenkant van de strook vouw je dubbel en speldt je deze af om vervolgens vast te stikken.

1b. Het onderste gedeelte van de strook werk je af met een zigzag steek.

1c. Vouw de onderkant dubbel en als je het handig vindt, strijk je deze rand zodat de vouw goed blijft zitten.

Bovenstaande herhaal je voor alle stroken.

2a. Leg de 1e strook gelijk aan de onderkant van het basis stuk stof. Daarna leg je de overige stroken boven elkaar. Je 
speldt de onderkant van de stroken vast op het basis stuk.
Je houdt aan de bovenkant een stuk stof over wat uiteindelijk gebruikt wordt om een tunnel te naaien waar een tak of 
stok als hanger doorheen gaat.

2b. Stik de onderkant van de stroken vast behalve de onderste strook.

2c. De onderkant van de onderste strook vouw je samen met het basis stuk naar achteren dubbel. Je speldt dit vast om 
vervolgens  vast te stikken.
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     3a. Vouw de zijkanten van de stroken samen met het   
     basis stuk naar achteren dubbel en je speldt dit vast.
                
     3b. Stik de zijkanten dicht. 
     Let op!!! Zorg dat het geheel zo onder de 
     naaimachine ligt dat de opening van de vakken  
     naar jou wijzen. Dit voorkomt dat de randen van  
     de vakken blijven steken tijdens het vaststikken.

4a. Draai het geheel om en speldt nu de vakken af.

4b. Stik nu de scheidingen van de vakken.
Let op!!! Zorg dat het geheel zo onder de 
naaimachine ligt dat de opening van de vakken naar 
jou wijzen. Dit voorkomt dat de randen van de vakken 
blijven steken tijdens het vaststikken.

5a. Nu de basis af is, vouw je het overgebleven stuk stof 
aan de bovenkant dubbel en speldt dit vast om vervol-
gens vast te stikken.

5b. Je hebt nu een tunnel waar een stok of tak doorheen 
kan als hanger.
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6a. Nu verdeel je de cijfers 1 t/m 24 (pagina 6 & 7) over de vakken met behulp van de Marabu textiel painter. 
Lees voor het gebruik van de Marabu textiel painter de gebruiksaanwijzing.
Zorg dat je tijdens het schrijven een stuk papier in de vakken schuift i.v.m. doordrukken van de textiel painter.
Gebruikelijk is dat bij een Adventskalender de cijfers door elkaar heen staan.

6b. Laat de cijfers goed drogen om vervolgens te fixeren met de strijkbout.

7a. Nu ben je aangekomen op het punt dat ik het onderste gedeelte in de textielverf heb gelegd.
Lees ook hier goed de gebruiksaanwijzing van de verpakking.

7b. Ik doopte tot ongeveer de helft de Adventskalender in de bak/pan met textielverf om vervolgens het geheel beetje bij 
beetje uit de bak/pan te halen. Het onderste gedeelte liet ik ongeveer 10 minuten liggen zodat je een mooi kleur verloop 
krijgt.
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     8. Om de cijfers nog iets meer accent te geven,   
     maakte ik gebruik van de Marabu textiel painter met 
     gouden glitter.
       
     Zorg dat je tijdens het schrijven een stuk papier in de
     vakken schuift i.v.m. doordrukken van de textiel 
     painter. Laat het gouden glitter goed drogen om het 
     daarna te fixeren met de strijkbout.

9a. Als final touch hing ik het lint met kleine sterretjes vast aan de tak als hanger. Aan 1 kant dubbel geknoopt waar 2 
slierten kleine sterretjes hangen en een sliert grote sterren.

9b. Ook plakte ik wat kleine en grote sterren (van het lint) met alleslijm op het bovenste gedeelte van de 
Adventskalender om de sfeer van ‘het dennenbos’ een nachtelijk geheel te geven.

En wat verstop je zoal in de Adventskalender? Kleine verrassingen zoals theezakjes, lekkere snoepjes,
(Polaroid)foto’s met mooie herinneringen van het afgelopen jaar, een lief berichtje, een tegoedbonnetje… het mag van 
alles zijn om de ander te verrassen.

Veel plezier & natuurlijk een heerlijke December maand!

Liza



WERKBESCHRIJVING - Adventskalender     6

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.

7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6
12

1
3

14
1
5



WERKBESCHRIJVING - Adventskalender     7

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.

16 17

21 22

18 19

23 24

20

7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6
12

1
3

14
1
5


