
WERKBESCHRIJVING - Kerstsok

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
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 gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Lidy: “Mijn moeder heeft vroeger voor mij een kerstsok gemaakt van verschillende stofjes. Jaren is hij met kerst 
tevoorschijn gekomen en opgehangen en natuurlijk zaten er dan ook kleine cadeautjes in.
Ik vind het leuk om kerstcadeautjes mooi te verpakken en de traditie in ere te houden en dan kan een soort “kerstsok” 
niet ontbreken. Deze sok is geen echte sok maar een zakje die je met kerst kan gebruiken maar hoeft daarna niet met de 
kerstspullen opgeborgen te worden. Dit zakje is bv een mooi project bag voor al je handwerkjes die je bij elkaar wil houd-
en en is handig voor onderweg. Zelf heb ik bijna altijd een haak of breiwerk mee want als je ergens moet wachten is niets 
doen toch zonde van je tijd! Ik heb de zakjes in allerlei maten en technieken gemaakt. Het combineren van technieken is 
voor mij altijd een feest”.

Dit keer heb ik Custom by Me van DMC gebruikt, ik kende het nog niet en ben erg enthousiast. 
Je maakt van een leuk plaatje in een handomdraai een borduurpatroon, hoe leuk is dat!! Ik heb een plaatje van Pinterest 
gehaald maar b.v. een kindertekening is ook geweldig om te gebruiken. Kortom laat je fantasie gaan en maak een 
persoonlijk zakje voor de hele familie.

De maat van het zakje is; 35 x 25 cm.

Benodigdheden:

Stof, Restyle 1 x sterretje en 1 x stipjes
Stof Oaki Doki 1 x mintgroen
Paspelband mintgroen 0,60 cm (of eventueel een sierbandje)
Custom by me 1 vel  magic paper DMC medium
Borduurgaren 1 streng kleur 908
Borduurnaald met punt.
Naai garen
Koord 1 meter 

Werkwijze:

1. Knip of snij een strook stof van  50 x  27 cm
    en 2 strookjes van  13 x 27 cm.

Neem een tekening over op het vel Custom by Me, magic paper. Knip de 
tekening ruim uit. Vouw de lange lap dubbel zodat je de juiste plek kan 
bepalen voor je afbeelding. Plak het op de stof. Borduur met 3 draadjes 
borduurgaren met kruissteekjes de tekening op de stof. 

Als het klaar is kan je het patroonpapier weg spoelen onder de kraan, het 
materiaal papier lost door water op.

2. Knip 2 x paspelband van  27 cm.

Naai het paspelband op de korte kanten van de lange strook. Stik nu de kleine strookjes aan iedere kant de lange strook, 
het paspelband zit hier nu tussenin.. Leg het werk plat met de goede kant boven, stik naast het paspelband de naad door. 
Wil je niet met paspelband aan de slag dan kan je er ook voor kiezen om een sierbandje over de naad heen te stikken.
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3. Leg de goede kanten op elkaar, zorg dat de paspelbandjes netjes op elkaar aan sluiten en stik de zij naden. Laat aan 1 
kant een stukje open voor het koord., stik  hiervoor  op 3 cm van de bovenrand, laat 2 cm open en stik verder tot onderaan.
Knip of snij voor de voering een strook stof van  70 x 27 cm. Vouw de goede kanten op elkaar en stik de zijnaden, laat bijna 
onderaan een stukje open om te keren.
Strijk de zijnaden van allebei de zakjes open.

4. Stop de 2 zakjes in elkaar met de goede kanten op elkaar, naai op de bovenrand van de 2 zakjes aan elkaar. Keer hem 
om door de opening in de voering. Stik vlak op de bovenrand door. Stik voor de tunnel een stiksel op 2 cm en op 4 cm 
door. Rijg het koordje door de tunnel.  
Veel plezier met het maken, groetjes Lidy


