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Tover je basic notitieboekjes om tot hippe notitieboekjes met deze leuke covers! Zo kan je gemakkelijk een persoonlijke
draai geven aan een notitieboekje met gebruik van een cover. Zeker wanneer de uitstraling past binnen de jouw stijl!
Notitieboekjes zijn nog nooit zo leuk geweest. Uiteraard ook mogelijk in andere kleuren of met gebruik van andere stoffen.
Benodigdheden
ReStyle Wafelstof, art. 069.4001 kleur 987
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.CIL_4B
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.ODECA_7B
ReStyle Katoenstof met print, art. 069.PAYANI_8B
Durable Cosy, 50% katoen, 50% polyacryl, 50gr/66m, art. 010.65
- Kleur 2237 Charcoal
- Kleur 2239 Brick
- Kleur 326 Ivory
- Kleur 2192 Pale Pink
- Kleur 2182 Ochre
Notitieblok gelinieerd A4 192 pag, art. 087.1052
Notitieblok gelinieerd A5 192 pag, art. 087.1053
Clover Pom-Pom Maker small, art. 086.3124
Vlieseline Decovil 1 Light 45cm, art. 025.240131
Poli-Flex Turbo 20x25cm, art. 049.1000
Poli-Flex Glitter 20x25cm, art. 049.1001
Paspelband Metallic 10mm, art. 017.1157 kleur 050
Leren label Round Hart 30mm, art. 013.10215 kleur 975
Overige benodigdheden
Gütermann naaigaren
Naaimachine
Bakpapier
Schaar
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1 (foto1,2,3 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 bijvoorbeeld 5cm. Je kan 5cm 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 1cm 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 (foto 4): Voor de cover gebruikte ik de Deco vlieseline (Decovil). Heel fijn om mee te werken, stevig, maar wel
buigzaam, wat weer fijn is als je de piping ertussen verwerkt.
Je strijkt de Decovil op de stof. Op het strookje aan de binnenkant daar strijk je de Decovil tot de helft anders word het te
dik.
Stap 3 (foto 5,6): Eerst stik je de paspel 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 paspel kunt
stikken.
Stap 4 (foto 7): Als de paspelband 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 kan op de binnenkant stikken waar de
Decovil opgestreken is. Dan stik je namelijk precies op het stiksel waar je de paspel mee vastgestikt hebt.

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.
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Stap 5 (foto 8): Knip bij de ronding de naad korter.
Stap 6 (foto 9): Lock of zigzag de naden af. En draai de cover.
Stap 7 (foto 10, 11,12,13): Maak met de Clover pom pom maker 5 verschillende kleuren pom poms/bolletjes. Je maakt
aan beide kanten 30 omslagen. Zo worden de bolletjes allemaal even groot.
Als je het bolletje uit het apparaatje haalt pluis de draadje dan uit met je vinger dan word het bolletje nog mooier.
Stap 8 (foto 14 tekst maken): 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. Naai met de hand eventueel nog het label erop.
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Stap 9: Je cover kan om je notitieboek gedaan worden en dan zie je hoe mooi de paspel er tussen uit komt.
Je cover is klaar! 						

							

*Stippellijn is stofvouw					
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