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Liza: Ook al genietje, op dit moment, nog van een fijne zomervakantie, gaan de gedachtes toch voorzichtig naar het
nieuwe schooljaar. Misschien heb je nog lang geen zin, maar uiteindelijk is het weer erg leuk om je vrienden en
klasgenoten te zien.
Om je te helpen met het wennen aan dit idee, bedachten we een
aantal superleuke projectjes om van deze start een feestje te
maken. Met de juiste materialen maak je in een handomdraai de
leukste dingen en maak je zeker de blits.
In de Restyle collectie vind je b.v. het leukste elastiek voor om
een notitieboek of broodtrommel en op
PhotoFabric print je je eigen afbeelding en maak je er een etui
of clutch van dus ging ik aan de slag.
Voor het Back to School project liet ik me inspireren door de
trendy luipaardprint. Naast het in dit thema
passende elastiek van Restyle, maakte ik een ontwerp voor een
etui/clutch wat je kunt printen op de eerder genoemde
PhotoFabric. Het is een vrolijke en wilde boel geworden en ik ben
benieuwd wat jullie ervan vinden.
Wat ik gebruikte voor een broodtrommel elastiek:
40 cm Restyle elastiek luipaardprint 40 mm kleur 886 of 786
Naaigaren
Overige benodigdheden:
Naaimachine
Schaar
Zo ga je aan de slag:

1.
Vouw het elastiek dubbel met de uiteindes tegen elkaar (de binnenkant naar buiten). Stik met behulp van de naaimachine
de uiteindes aan elkaar.
2.
Vouw het elastiek zo over elkaar dat de uiteindes worden weggewerkt en stik ook dit vast…
en je broodtrommel is klaar voor gebruik!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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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Wat ik gebruikte voor een Notitieboek elastiek:
55 cm Restyle elastiek luipaardprint 40 mm kleur 886 of 786
Naaigaren

Overige benodigdheden:
Naaimachine
Schaar

Zo ga je aan de slag:

1. en 2.: Ik gebruikte voor het langste stuk 45 cm elastiek en voor wat eindelijk een lus wordt 10 cm elastiek.

3. en 4.: Vouw het kleine stukje elastiek (lus) dubbel met de uiteindes tegen elkaar (de binnenkant naar buiten). Stik met
behulp van de naaimachine de uiteindes aan elkaar.

5.: Schuif de lus om het lange stuk elastiek heen. Vouw het grote stuk elastiek dubbel (de binnenkant naar buiten) en stik
met behulp van de naaimachine de uiteindes aan elkaar.
6.: Keer het grote elastiek om en schuif de lus om het samen gestikte stuk en stik in het midden van de lus een scheiding
zodat er aan elke kant pennen of potloden tussen geschoven kunnen worden.

7. en 9.: Schuif het elastiek om het notitieboek en je favoriete pen of een potlood passen tussen de lussen.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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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Wat ik gebruikte voor een etui/clutch:
PhotoFabric 010601013
Opti rits S40 20 cm kleur 0786 roze 001.4801.20
D-ring 2 cm
Kumihimo Muscetonhaak 045.1020
Naaigaren
Printable Girls just wanna have fun
Overige benodigdheden:
Inktjet printer
Extra stukje stof voor stevigheid
Naaimachine
Schaar
Zo ga je aan de slag:

1.: Print de printable uit volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
2.: Knip een extra stuk stof ten grotte van de PhotoFabric sheet. Dit stuk stof zorgt voor extra stevigheid.

3.: Leg de geprinte stof op het andere stuk stof en werk de randen af met een zigzagsteek.
4.: Leg de rits (op zijn kop) op de voorkant en speldt deze vast.

5. en 6.: Vouw het geheel dubbel en speldt de rits vast aan de andere kant van de stof.
Stik de rits vast aan de stof.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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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7.:Vouw het geheel terug om (als het lukt) aan beide kanten van de rits een extra stiksel te stikken.
8.: Vouw het geheel van binnen naar buiten.
Foto 9 en 10 staan als optie voor een clutch. Wil je dit niet, sla dan dit gedeelte over en speldt de zijkanten vast om
vervolgens dicht te stikken.
LET OP!!! Laat de rits een stukje openstaan om het later makkelijk van binnen naar buiten te vouwen.

9.: Op de printable staan ook 2 losse stukjes luipaardprint. Het kleinste stukje is voor lus aan de zijkant van het etui en
het grote stuk is waar de Muscetonhaak aan komt waardoor je van het etui een clutch kunt maken.
10.: Schuif de kleine lus met D-ring naar binnen en speldt de zijkanten vast om vervolgens dicht te stikken.
LET OP!!! Laat de rits een stukje openstaan om het later makkelijk van binnen naar buiten te vouwen.

11. en 12.: Zo het etui/de clutch is klaar voor gebruik. Vul het met je fijnste pennen en andere spulletjes en je bent klaar
voor een frisse start van het schooljaar.
Succes en veel plezier!
Groetjes,
Liza

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

