WERKBESCHRIJVING - Gezichtsreinigingsdoekjes 		
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Ben jij ook steeds meer bezig met duurzaamheid? Niet alles na één keer gebruiken weggooien, maar juist hergebruiken.
Ga dan aan de slag met deze handige uitwasbare reinigingsdoekjes! Ze zijn eenvoudig te maken in verschillende maten.
Benodigdheden
ReStyle Badstof, art. 069.9065 kleur 009
ReStyle Hydrofielstof met Print, art. 069.9082
ReStyle Jersey Wafelstof, art. 069.9071 kleur 749
Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren
Naaimachine
Knopspelden
Meetlint
Potlood
Schaar
Naald
Afmeting
De kleine versie heeft een doorsnede van ongeveer 7 centimeter.
De grote versie heeft een doorsnede van ongeveer 10 centimeter.
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1: Teken op papier 2 rondjes, één met een doorsnede van 7 centimeter en de ander met een doorsnede van 10
centimeter (of de gewenste maat). TIP: Maak hierbij gebruik van een mok, schoteltje etc.
Stap 2: Knip de rondjes iets ruimer uit dan getekend, houd ongeveer 0,75 centimeter naast de lijn aan voor de naad.
Speld de rondjes op de stof en knip deze vervolgens uit.
Stap 3 (foto 1): Leg de 2 verschillende stoffen met de goed kant op elkaar en speld vast. LET OP: Voor de werking van de
doekjes dien je altijd gebruik te maken van badstof, dit is de kant waarme je je gezicht gaat reinigen. De andere stof is
enkel voor de leuke uitstraling.

Stap 4 (foto 2,3): Stik de rondjes rondom vast op 0,75 centimeter van de rand. LET OP: Houd een opening van ongeveer 3
centimeter om ze straks goed om te keren.
Stap 5 (foto 4): Keer de delen (dus de goede kanten naar de buitenkant). Rol de naden goed uit en speld de opening dicht.
Stik daarna met een sierstiksel het doekje rondom dicht. En dan zijn ze klaar voor gebruik!
Hier kun je er zoveel maken als je wilt…en heb je hele fijne, herbruikbare reinigingsdoekjes die helemaal bij je andere
items passen op je slaapkamer….te leuk! Succes en plezier met maken!
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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover 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.

