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Maak jij graag to-do lijstjes? Of schrijf je het liefst al je ideeën voor nieuwe
creatieve projecten op? Pimp dan nu jouw notitieboekje met deze gave
covers! Ze passen perfect in het gehele interieurconcept en zijn dan ook
een echt eyecather in het geheel.
Benodigdheden:
ReStyle katoenstof art. 069.GINZA_1B (pauwenstof), 069.AMEDISA_1B
(junglestof)
Poli-Flex Turbo art. 049.1000, kleur goud 040, kleur wit 009
Piping
Naaigaren
Vliesline Decovil 1 light, 45cm breed, art. 025.240131
Overige materialen
Naaimachine
Notitieboekje
Bakpapier
Strijkbout
Zie volgende pagina´s voor de foto´s.
Stap 1 (foto 1,2,3), patroon maken: Allereerst maak je per boekje een patroon. Je tekent langs het boekje, let op; wel het
boekje dicht houden voor de lengte van het patroon.
Omdat er een stukje van de cover aan de binnenkant valt teken je daar ook een patroon van. Een strookje van bv. 5 cm.
Je kan 5 cm op je patroon van je cover/voorkant tekenen wat je net hebt gemaakt en dan het deel overtrekken dan heb
je dezelfde ronding net als de voorkant.
Je legt het patroon op de stof en knip er rondom 1 cm bij. Dat doe je ook met het strookje voor de binnenkant maar die
leg je aan de stofvouw zodat dat stukje aan de binnenkant dubbel is en is dan gelijk mooi afgewerkt. 			
Stap 2: Voor de cover gebruikte ik de Deco vlieseline.(Decovil) Heel fijn om mee te werken, stevig,
maar toch buigzaam, wat weer fijn is als je de piping ertussen verwerkt.
Je strijkt de Decovil op de stof. Op het strookje aan de binnenkant strijk je de Decovil tot
de helft anders wordt het te dik.
Stap 3 (foto 5,6): Eerst stik je de piping op de voorkant. Je begint in het midden, stik dan netjes het einde over elkaar
heen. Zet de naaldstand van de naaimachine naar links zodat je langs de bolling van de piping kunt stikken.
Stap 4 (foto 7): Als de pipingband erop zit dan leg de strookjes met de goede kant van de stof op de voorkant van de stof.
(de strookjes zijn dubbel gevouwen) Je stikt nu de zijstroken vast. Het beste kun op de binnenkant stikken waar de Decovil
opgestreken is. Dan stik je namelijk precies op het stiksel waar je de piping mee vastezet hebt.
Stap 5 (foto 8): Knip bij de ronding de naad korter.
Stap 6 (foto 9): Lock of zigzag de naden af. Draai de cover.
Stap 7, het maken van de tekst:
Met de Cameo Silhouette maakte ik de tekst. Ik gebruikte er flexfolie voor. Met de strijkbout erop goed aandrukken, zodat
de drager loskomt van de tekst. Je kunt ook met behulp van een print letters uitknippen.
Stap 8: Naai met de hand eventueel nog het label erop.
Foto 9: Je cover kan nu om je notitieboek gedaan worden en dan zie je hoe mooi de piping er tussen uit komt.
Je cover is klaar!

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.

WERKBESCHRIJVING - Notitieboekje					

2

Foto´s bij het patroon

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.

