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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal van Confetti Lab 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.

Hart voor de zorg
1. Knip het hart uit.

2. Trek met watervaste pen het hart over op de glanzende kant van het Poli-flex.

3. Knip het hart uit het Poli-flex en leg het hart met doffe kant op de stof (dit
   is de plakkant) en leg het bakpapier er bovenop om de applicatie te beschermen.   

4. Zet de strijkbout aan op de 2 of 3 stippen en zet de stoomfunctie uit.

5. Pers zo’n 20 sec met de warme strijkbout op de applicatie.
   LET OP! Verplaats de bout voorzichtig heen en weer, zodat het folie niet gaat
   schuiven.

6. Wanneer de stof iets afgekoeld is, verwijder je de plastic beschermlaag.

7. Mocht het Poli-flex toch loslaten, dan kun je nogmaals persen met het bakpapier
   erover en strijk ook de achterkant nog even na.

Het bewerkte kledingstuk kun je wassen op 40 graden.
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