
Werkbeschrijving - Vogelhuisje Eierwarmers

Bekijk dit project op www.craftkitchen.nl

Bij Pasen hoort een gezellig ontbijt aan een vrolijk gedekte tafel. En de gekookte eitjes hou je nog 

even warm onder deze bonte vogelhuisjes van stof. Bij deze eierwarmers kun je je lekker uitleven met 

het mixen van stofjes, bandjes en lint. Hoe meer eitjes op tafel, hoe bonter het geheel!

Benodigde materialen: Stoffen ReStyle (art. 069.9000) • Biaisband aqua met bloem (art. 032.709) •
Biaisband fuchsia met hartjes (art. 032.710) • Biaisband roze met bloemen (art. 032.716) • Minibolletjesband in 
groen, fuchsia, rood en roze (art. 017.1138) • Vliesofix • Volumevlies aan een kant stijkbaar • Satijnen strikjes • 
Bakpapier • Textiellijm

Werkbeschrijving
Wij adviseren je de werkbeschrijving eerst door te lezen voordat je gaat beginnen.
Print de patroondelen uit (zie PDF op CraftKitchen.nl). Controleer of je printer goed staat ingesteld t.a.v. de ware 
grootte van het patroon. Knip het patroon uit en leg op de achterzijde van de stof. Knip deel A uit volumevlies en 
leg dit met de strijkbare kant tegen de stof. Knip deel B uit Vliesofix en leg met de strijkbare kant op de stof (de 
papierkant boven). Leg voor de zekerheid bakpapier op het geheel en strijk het vast (stap 2). Trek het papier van 
de Vliesofix los (stap 3). 

Wil je de benodigde materialen bekijken of kopen? Informeer naar een 
verkoopadres bij jou in de buurt. Je kunt ook zelf zoeken in onze lijst met 
verkooppunten. 



Stik de naden aan de zijkant dicht (stap 4). Keer het huisje en naai de bovenzijde dicht (stap 5). Vouw de zoom 
aan de onderkant om en strijk het vliesofix in de zoom mee vast (stap 6). Neem een stuk biaisband van 16 cm. 
en stik aan een zijde van het huisje tegen de dakrand (foto 7). Vouw het biaisband om de dakrand en naai aan de 
ander zijde met een klein steekje met de hand rondom dicht (foto 8). Neem een stukje minibolletjesband en lijm 
tegen de ‘dakrand’ aan. Knip uit het patroon de cirkel en strijk dit met Vliesofix vast op het huisje. Decoreer met 
een strikje. 

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van CraftKitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder 
toestemming is niet toegestaan. CraftKitchen is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.


