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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.

De Sint is in aantocht! De tijd van verwennen en cadeautjes inpakken is weer aangebroken. Voor deze gelegenheid 
maakte ik speciale cadeauzakjes waar van alles in gegeven en bewaard kan worden. Door de cadeauzakjes te voorzien 
van een voorletter wordt het extra speciaal. Hieronder laat ik zien hoe eenvoudig het is om deze cadeauzakjes te maken.

Benodigdheden
ReStyle Uni stof, art. 069.9050, kleur 772 rood, 298 blauw, 009 wit
Poli-FlexTurbo 20x25cm, art. 049.1000 kleur 693, 749, 645
Koord gevlochten rond 5mm, art. 019.1316163 kleur 886

Overige benodigdheden
Watervaste fineliner 
Letters (printable)
Veiligheidsspeld
Naaimachine
Naaigaren
Bakpapier
Strijkbout
Schaar

Werkbeschrijving
Knip een stuk stof met een afmeting van ongeveer 50 hoog x 70 cm breed. 
Dit is de maat die ik gebruikte voor de grote zak, maar je kunt natuurlijk de zak in iedere gewenste maat maken.

 
Stap 1 (foto 1,2): Vouw aan beide zijkanten van de lap een stukje dubbel, speldt het vast om vervolgens vast te stikken.

Stap 2 (foto 3): Daarna vouw je de rand van de bovenkant van de stof dubbel, speldt het vast om het vervolgens vast te 
stikken. Er ontstaat een tunnel waar later een stuk koord doorheen gaat. 

Stap 3 (foto 4): Vervolgens vouw je de lap in de breedte dubbel (binnenste buiten), speldt je de zij- en onderkant dicht om 
vervolgens dit gedeelte dicht te naaien.
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Stap 4 (foto 5): Werk dit gedeelte af met een zigzagsteek om rafelen van de stof te voorkomen.

Stap 5 (foto 6): Haal met behulp van een veiligheidsspeld het koord door de tunnel van de cadeauzak.

Stap 6 (foto 7): Kies welke kleur Flex folie je wilt gebruiken voor een letter.

Stap 7 (foto 8): In het bestand Alfabet Sint-letters (terug te vinden op de pagina van deze blog) kun je kijken welke letters 
je wilt gebruiken. Je kunt ook zelf kijken welk lettertype je leuk vindt en deze letters flink uitvergroten. Print en knip de 
letter(s) uit die je nodig hebt voor je cadeauzak(ken).

Stap 8 (foto 9): Trek de letter(s) over op de glanzende kant van de Flex folie met behulp van een watervaste fineliner/pen.

Stap 9 (foto 10,11): Knip de letter(s) uit en leg deze met de glanzende laag naar boven op de cadeauzak.

Stap 10: Leg een vel bakpapier bovenop de letter en strijk een tijdje met een hete strijkbout over het bakpapier heen.

Stap 11: Laat de letter afkoelen om daarna voorzichtig de glanzende laag van de letter te verwijderen…
en klaar is de cadeauzak.

Als voorbeeld maakte ik ook een zak met de tekst: Oh kom maar eens kijken. Hier heb ik een printable voor gemaakt. De 
letters zijn wat kleiner en het lijkt misschien wat meer prutsen, maar je wordt zeker weten vrolijk van het eindresultaat! 

Dit voorbeeld en het alfabet met Sint-letters zijn terug te vinden bij de bestanden van deze blog.

Je kunt ook je eigen tekst bedenken. Zorg dat je gebruik maakt van een stevig lettertype zoals b.v. Impact of Bernard MT 
condensed. Omdat deze letters wat steviger zijn, is het makkelijker overtrekken en uitknippen.

Fijne Sinterklaas!


