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Liza: “Girls just wanna have fun... aan dit liedje moest ik denken toen ik de nieuwe ‘heen en weer’ applicaties zag met o.a.
de ogen en de on/off knop. Met deze items maak je de blits en niet alleen om je kleding of tas te pimpen. Ook de andere
applicaties zijn te gek zoals b.v. de spiegeleieren en de magische sterren. Ik zag verschillende mogelijkheden voor me en
ging aan de slag.
Zo laat ik zien hoe je met de ‘heen en weer’ applicaties een mini toilettasje voor een slaapfeest of een coole etui maakt.
En als ik aan een slaapfeest denk dan mogen de zelfgemaakte slaapmaskers niet ontbreken. De slaapmaskers hebben als
detail magisch zeemeerminnen elastiek. Elastiek wat verandert van kleur door het licht. En van dit magische
zeemeerminnenelastiek kun je ook weer een leuke haarband of armband maken. Zoals je leest de mogelijkheden lijken
oneindig dus aan de slag!”
Wat ik gebruikte de mini toilettas/etui:
- ‘Heen en weer’ applicatie Restyle ogen
- ‘Heen en weer’ applicatie Restyle on/off
- Rits Opti 20 cm geel
- Rits Opti 20 cm rood
- Stof naar keuze
- Schaar
- Garen
- Naaimachine

Werkwijze mini toilettas/etui:
Knip 2 stukjes stof met dezelfde afmeting als de ‘heen en
weer’ applicatie en werk deze lapjes af met de zigzagsteek
(foto 1).
Stik de ‘heen en weer’ applicatie op 1 van de 2 lapjes. Ik
zorgde dat ik ruimte overhield tussen de applicatie en het 1e
stiksel. Het 1e stiksel gebruikte ik later als liniaal. Ook deed
ik dit voor de stevigheid en bescherming van de achterkant
van de applicatie (foto 2).
Stik de rits (op zijn kop) op het lapje met de applicatie.
Vouw het lapje met applicatie terug en stik hetzelfde lapje
nogmaals vast aan de rits (foto 3 en 4). Doe dit ook met het
andere lapje stof.
Leg de lapjes stof binnenste buiten op elkaar en stik de
randen vast. Gebruik de achterkant van de applicatie als
liniaal en stik net naast deze liniaal zodat je net iets dichter
bij de applicatie komt en je het 1e stiksel met terugvouwen
niet ziet.
Let op!!! Zorg dat de rits een stukje openstaat anders krijg je het geheel niet makkelijk teruggevouwen.
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.
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Wat ik gebruikte voor het slaapmasker:
- Patroon slaapmasker (pagina 4)
- Lilian Canvasstof wit 089		
- Volume vlies
- Strijkapplicaties Restyle spiegelei
- Stijkapplicaties Restyle sterren groen
- Biaisband wit
- Zeemeerminnenelastiek ongeveer 32 cm per slaapmasker
- Schaar
- Naaimachine
- Garen
- Bakpapier,Strijkbout
Werkwijze slaapmasker:
Print het slaapmasker patroon uit.
Speldt het patroon op 2 lagen stof en knip het uit. Herhaal
dit op 1 of 2 lagen volume vlies.
Leg de strijkapplicaties op de uitgeknipte stof en leg
daarover een velletje bakpapier. Strijk de applicaties met
de strijkbout op de hoogste stand (zonder stoom) totdat de
applicaties vastzitten.
Stik de 2 lagen stof met daartussen het volume vlies aan
elkaar vast. Stik ook het elastiek aan de achterkant vast.
Speldt het biaisband om het slaapmasker en stik ook dit
vast.

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.
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Wat heb je nodig voor haarband:
- Zeemeerminnen elastiek ongeveer 0,75 m
- Naaimachine
- Schaar
- Garen
Werkwijze haarband:

Meet de omvang van het hoofd op voor de haarband.
Ik gebruikte:
Voor om het hoofd ongeveer 53 cm elastiek.
Voor de strik 15 cm elastiek.
Stukje om de strik 3 a 4 cm.
Vouw het elastiek dubbel zoals op de foto en stik het midden vast (foto 2). Je hebt nu de basis van de strik.
Vouw het kleine stukje elastiek (3 a 4 cm) dubbel en stik de uiteindes aan elkaar (foto 3). Vouw het elastiek terug en
schuif het om de strik heen (foto4).
Schuif het lange stuk elastiek door de achterkant van de strik.
Leg de uiteindes van het lange elastiek over elkaar heen zoals op de foto en stik deze aan elkaar vast (foto 5 en 6).
Schuif de strik over deze uiteindes en de haarband is klaar.
Hopelijk heb ik jullie weten te inspireren, want dit is zo leuk om te doen.
Liefs, Liza!

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
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patroon slaapmasker

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.

