
Stik nu de stof van deel 1 door, je naait hiervoor de vlieseline op lijnen vast aan de stof (foto 2). Doe hetzelfde met het 
andere deel 1. Naai de delen met de goede kanten langs de randen op elkaar, laat de rechte bovenkant open.
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Lidy: “Kindertekeningen vind ik altijd prachtig en ik kan altijd erg van ze genieten. Vaak worden er heel veel van gemaakt. 
Koelkasten en muren worden er mee vol gehangen, maar wat doe je er daarna mee? 
Bijvoorbeeld: Bewaar de mooiste tekening van je kind door hem vast te leggen in een borduurwerk! En verras papa op 
vaderdag met een BBQ handschoen met een wel heel persoonlijk borduurwerk! 
Met behulp van “Custom by me Magic Paper” neem je de tekening heel gemakkelijk over, plak het op de stof en borduur 
over de lijnen heen.

Met behulp van de lijnen op de vlieseline stik je de stof door en krijg je een mooie gewatteerde persoonlijke BBQ 
handschoen. Zet met Vaderdag de BBQ maar klaar!”

Nodig:
- Canvas blauw grijs 0,75 cm
- Vlieseline X50 0,60 cm
- Borduurgaren in de kleur van de tekening
- Gütermann naaigaren nr: 598
- Paspelband Galon 455 (paspel)
- Biasband  3 cm breed 0,50 cm 
- Custom by me Magic Paper
- Kindertekening
- Patroon BBQ handschoen

Werkwijze:
Patroon is inclusief 1 cm naad!
Download en print het patroon van de BBQ handschoen. 
Voor de buitenhandschoen; plak patroon deel 1 en 2 aan elkaar; knip het patroondeel A 2 x uit de stof en 2 x uit vlieseline. 
Knip patroon deel B 2 x uit de stof en 2 x uit de vlieseline.
Voor de binnen handschoen; plak nu patroon deel B aan patroon deel 1; knip 2 x uit de stof en 2 x uit de vlieseline.

Leg de vlieseline op de stofdelen A en B
Kijk het filmpje via de link op de CraftKitchen website hoe je vlieseline verwerkt. In het filmpje zie je hoe je het op de stof 
strijkt. Zelf kon ik op de lichte stof de lijnen niet goed zien dus ik heb het niet vast gestreken maar op de stof gelegd en 
vast gespeld. Foto 1

Foto 1 Foto 2
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Schuif nu deel B over deel 1 heen, de goede kanten zitten op elkaar. Het stiksel 
van het paspelband ligt aan de buitenkant. Zorg dat de randen netjes gelijk 
liggen. Stik de delen over het eerste stiksel van het paspelband vast.

Keer de handschoen, vouw de naad met het paspelband naar boven toe en stik 
de stof vlak langs het paspelband door.
Dun de naden van de handschoen een beetje uit door 1 kant van de naad korter 
te knippen. Knip de naad bij rondingen van de duim tot het stiksel in. Foto 6.

De binnen handschoen; strijk de vlieseline op de stof. Naai de delen aan elkaar, 
laat de rechte bovenkant open. Dun de naden een beetje uit door 1 kant van de 
naad korter te knippen. Knip de naad bij rondingen van de duim tot het stiksel 
in.

Stop nu de binnen handschoen in de buiten handschoen (verkeerde kanten 
tegen elkaar).
Zorg dat de randen gelijk liggen. Naai nu het biasband aan de bovenrand van de 
buitenkant. Dun eventueel de naden uit door 1 kant korter te knippen.
Vouw het biasband over de rand om. Zet het biasband vast met wonderclips. 
Stik het biasband vlak langs de onderrand van het biasband vast.

Maak er een mooi pakketje van, zet de BBQ op Vaderdag maar klaar.

Veel plezier met maken.

Liefs Lidy

Neem de tekeningen over op het Magic Paper. Plak het Magic Paper op de stof 
van deel B. Borduur de tekening op de stof door de lijnen op het Magic Paper te 
volgen. Ik heb naar eigen inzicht de tekening hier en daar extra kleur gegeven 
door de caravan en het poppetje op te vullen met borduur steken. Ik gebruikte 
rechte stiksteken en kettingsteken. Foto 3.

Als het borduurwerk klaar is spoel je het Magic Paper onder de kraan weg, 
je ziet het Magic Paper al snel oplossen. 
Naai de zijnaden van de delen B dicht.

Stik het paspelband op de goede kant van B. Leg het band gelijk met de rand. 
Foto 4. Gebruik voor het naaien van paspelband een paspelvoetje of een 
ritsvoetje. Stik over het stiksel van het paspelband heen. Bij het laatste 
stukje knip je het koord van het paspelband weg. Je legt nu het begin van het 
paspelband tussen het lege stukje band, zo maak je een mooie afwerking van het 
paspelband. Foto 4 en 5.

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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