
WERKBESCHRIJVING - Feestelijk kraagje

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Een kraagje met feestelijke knoopjes is eigenlijk onmisbaar in je kledingkast. In een handomdraai tover je daarmee een 
simpele outfit om tot een chique en feestelijke ‘eyecatcher’. Dat wil jij toch ook? Naai er dan zelf één! Kies de knoopjes 
die jij mooi vindt en die passen bij de kleding die in je kast hangt. Vervolgens heeft je zelfgemaakte kraagje jouw unieke 
stijl en combineer je hem gemakkelijk op verschillende manieren. Lees hieronder snel wat je nodig hebt en ga aan de slag! 

Benodigde Materialen
- Prym espadrilles stof 40x55cm Zwart (033.932401)
- vlieseline plakbaar zwart 40x90cm (025.231020)
- ca. 1 meter satijnlint 15mm zwart (018.28300.15 kleur 000)
- zwart naaigaren
- knopen naar keuze, verschillende soorten en maten, zwart, wit en zilverkleurig

Werkbeschrijving

Strijk de espadrilles stof totdat er geen vouwen meer in zitten. Knip de vlieseline even groot als de espadrilles stof, dus 
40 x 55 cm. Strijk de vlieseline op de stof.

Neem het patroon van de volgende pagina twee keer over op patroontekenpapier. Zorg ervoor dat het in spiegelbeeld 
staat zodat het eruit komt te zien als een kraagje (zie voorbeeld). 
    
Neem dit patroon twee keer over op de stof, teken 1 cm naad aan. (Zorg dat 1 kraagje in spiegelbeeld wordt uitgeknipt.) 
Leg de de twee uitgeknipte kraagjes met de goede kanten op elkaar en stik deze op 1 cm. Laat hierbij de twee uiteindes 
open en aan laat aan één kant van de kraag nog ongeveer 5 cm open zodat je de kraag  kan keren. maak een paar knipjes 
in het ronde gedeelte van de kraag. let erop dat je je naad niet kapot knipt. Keer het kraagje en naai de 5 cm opening met 
de hand dicht.

Knip twee stukken satijnlint van ca. 50 cm. Vouw één uiteinde van de kraag 1 cm naar binnen en leg hiertussen een stuk  
satijnlint. Naai het uiteinde dicht. Herhaal dit bij het andere uiteinde. 
 
Nu is de kraag klaar om de knopen op vast te naaien. Het is handig is om de knoopjes eerst op de kraag neer te leggen 
zodat er een goed beeld ontstaat hoe de kraag gaat worden. Maak hier desnoods een foto van. Veel succes! 



WERKBESCHRIJVING - Feestelijk kraagje

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Vouwlijn


