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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.

Deze heerlijke haarhanddoek is eenvoudig te maken en zo lekker om te dragen. Als je deze om je natte haren heen 
wikkelt en vastzet bij het elastiekje, kan je er nog uren mee rondlopen en is je haar bijna droog…zonder te fohnen!

Benodigdheden
ReStyle Badstof, art. 069.9065 kleur 009 
ReStyle Hydrofielstof met Print, art. 069.9082
Clover Biaisbandmaker 12mm, art. 086.464.12
ReStyle Pyjama elastiek, art. 015.99900.25 kleur 089

Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren
Patroonpapier
Naaimachine
Knopspelden
Strijkijzer
Meetlint
Potlood
Schaar
Naald

Afmeting
De haarhanddoek heeft een lengte van ongeveer 68 centimeter.

Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)

Stap 1: Teken de patroontekening op patroonpapier, te vinden op de laatste pagina van deze werkbeschrijving. Knip de 
patroontekening uit en speld de tekening op de badstof. Knip de stof uit en houd daarbij ongeveer 1 centimeter naast de 
lijn aan voor de naad. Knip de tekening in totaal 2 keer uit de badstof.

Stap 2 (foto 1 t/m 5): Maak met de biaisbandmaker het biaisbandje voor langs de rand. Speld het biaisband langs de 
rechte lijn aan de verkeerde kant/binnenkant van de badstof, de lusjeskant. De rechte lange zijde is ongeveer 67,5 
centimeter, dus houd dit ook aan voor de biaisband. Vervolgens afbiezen. Als je het biaisband aan de binnenkant hebt 
vastgestikt, kan je deze omvouwen naar de goede kant en daar ook doorstikken.

Stap 3 (foto 6 t/m 9): Pak het stukje elastiek van 7 centimeter en vouw deze dubbel. Speld deze op de aangegeven plek 
op de patroontekening. Speld beide panden met de goede kanten op elkaar en stik deze op 1 centimeter vanaf de kant 
vast, daarna samen aflocken. 

Stap 4 (foto 10): Stik de uiteinden van de naden  plat vast, zoals te zien op foto 10.

Nu is je haarhanddoek klaar! Je zult hem heerlijk vinden en misschien wel vaker maken…Hij past perfect bij de rest van je 
zelfgemaakte slaapkamer-items, zo leuk!

Succes en plezier met maken!

Liefs, Renata
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Instructiefoto’s
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Patroontekening


