WERKBESCHRIJVING - Broche DIY							

Liza: Toen ik de nieuwe strijkapplicaties van Restyle zag, was ik meteen verkocht. Leuke figuurtjes in vrolijke kleurtjes en
mooi geborduurd. Ze zijn superleuk om je kledingstuk op te pimpen, maar op welk kledingstuk dan? Deze applicaties zijn
zo leuk die zou je wel overal op terug willen zien toch. Ze zijn niet alleen leuk op kleding , maar ook geweldig op b.v. een
rugtas. Door dit ‘dilemma’ kreeg ik het idee om i.p.v. de applicaties ergens op te strijken er broches van te maken, zodat
je ze in een handomdraai van kledingstuk of tas kan verwisselen.
Het maken van deze broches is echt easy peasy dus mocht je je vervelen in de vakantie dan is dit een leuke bezigheid.
Wat heb je nodig:
Restyle strijkapplicatie 013.10199 Ice cream
Restyle strijkapplicatie 013.10200 Ice cream
Restyle strijkapplicatie 013.10201 Alpaca
Vilt roze en geel 3702 en 3720
Gutermann brochespeld 25 mm 039.677159
Borduurnaald met scherpe punt
Naaigaren
Overige benodigdheden:
Strijkijzer
Bakpapier
Schaar
Zo ga je aan de slag:
Leg de applicatie op het vilt.
Leg een vel bakpapier over de applicatie en het vilt. Zet het strijkijzer op zijn warmst en zet de stoomfunctie uit. Duw het
geheel goed aan en strijk de applicatie op het vilt vast.

Knip de applicatie ruim uit zodat er een randje van vilt als accent zichtbaar is.
Zet met naald en draad het brochespeldje vast aan de achterkant en de broche is klaar om te dragen.
Het resultaat zorgt voor een vrolijk geheel en zoals je ziet zowel leuk op een kledingstuk als op een tas.
Fijne zomer!

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.

