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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.

Het nieuwe patroon van het ReStyle Babyconcept is het babynestje met dekentje. Met dit babynestje kan de kleine overal 
heerlijk liggen. Zeker door de zachte vulling wat zorgt voor warmte en geborgenheid. Het babynestje is gemaakt van 
ReStyle Wafelstof in combinatie met Restyle Katoenstof met print. Een heerlijk en super schattig nestje voor de kleine. 
Ook mogelijk in andere kleurencombinaties. 

Benodigdheden
ReStyle Wafelstof, art. 069.4001 kleur 987
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.PAON_2B
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.CIL_4B
Patroon Babynestje Annie Do It Yourself, art. 056.ADIY37
Kussenvulling 500 gram, art. 083.28500
Wattine 100gram 70cm Breed, art. 030.16.70
Lint Satijn Dubbelzijdig 25mm, art. 018.28300.25 kleur 987
Paspelband Triple 14mm, art. 017.1172 kleur 987
Leren Label Round Hart 30 mm, art. 013.10215 kleur 975

Overige benodigdheden
Gütermann naaigaren
Naaimachine
Schaar

Babynestje
Voor het maken van het babynestje gebruiken we het patroon van Annie Do It yourself. Dit patroon is inclusief werkwijze. 
Let wel op dat je de patroondelen uit de beschrijving als één geheel over tekent op het patroonpapier. 

Dekentje (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Stap 1 (foto 1): Voor het dekentje knip je twee lapjes stof van 62x72cm dat is incl. 1cm naad.
Je knipt er één van wafelstof en één van bewerkte stof.

Je stikt als eerste je 3 dubbele paspelband langs de smalle kant van de wafelstof dat is de bovenrand van je dekentje. 

Stap 2 (foto 2): Daarna leg je de bewerkte stof op je wafelstof  met de goede kant van de stof op elkaar en stik de 
bovenrand vast. Je kunt precies op het stiksel naaien waar je eerder de paspelband mee vast hebt gestikt op de wafelstof.

Stap 3 (foto 3): Daarna stik je de andere drie kanten, maar laat wel aan de onderzijde een opening van 10cm open om je 
dekentje te kunnen keren.

Stap 4 (foto 4): Je draait je dekentje om.

Stap 5 (foto 5): Na het keren naai je de opening met de hand dicht.
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