WERKBESCHRIJVING - Oogmasker				

		

Dit heerlijke oogmasker gaat je goed doen! Even lekker ontspannen met je ogen dicht met het heerlijk zacht masker
erop, geen last van licht…Slaap lekkerrrrrr!
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Benodigdheden
ReStyle Badstof, art. 069.9065 kleur 009
ReStyle Jersey Wafelstof, art. 069.9071 kleur 749
Poli-Flex Transferpapier, art. 049.1000 kleur 750
ReStyle Taille elastiek metallic 25mm, art. 023.11005.25
Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren
Naaimachine
Knopspelden
Strijkijzer
Meetlint
Potlood
Schaar
Printer
Naald
Afmeting
Het oogmasker zonder elastiek is ongeveer 17 centimeter breed en 8 centimeter hoog.
Werkbeschrijving (zie volgende pagina voor instructiefoto’s)
Stap 1: Print en knip de patroontekening van het oogmasker uit. Speld de tekening op het wafelstof en knip uit, houd
ongeveer 0,75 centimeter naast de lijn aan voor de naad. Speld daarna de tekening op het badstof en knip deze 2 keer
uit. Knip van het elastiek een stuk van 40 centimeter.
Stap 2 (foto 1,2): Leg het elastiek met de goede kant, op de goede kant van het wafelstof. Speld beide uiteinde vast en
houd daarbij rekening dat je aan beide kanten dezelfde hoogte hebt.
Stap 3 (foto 3 t/m 7): Leg daarna de 2 delen badstof, met de meest zachte kant naar binnen, op de wafelstof. Speld
rondom vast en houd bovenin 6 centimeter opening, daar gaan we straks keren. Stik vervolgens rondom vast, op de
opening na, op ongeveer 0,75 centimeter vanaf de zijkant.. Let op dat je goed aan en afhecht bij het keerpunt/de opening.
Stap 4 (foto 8,9,10): Bij de neusronding gaan we de stof inknippen tot de naad, om overtollig stof daar weg te halen. Keer
vervolgens het oogmasker door de opening, zodat de goede kanten aan de buitenkant zitten. Rol de naden goed uit en
speld vervolgens de opening dicht. Stik daarna met een sierstiksel het oogmasker rondom dicht.
Stap 5 - optioneel (foto 11 t/m 14): Om het oogmasker leuker te maken, kan je er wimpers op maken. De wimpers kan
je maken met de Cameo Silhouette of een andere uitsnij-machine met transferpapier. Soms zijn deze opstrijk applicaties
ook te bestellen bij iemand die ze maakt. Je strijkt deze op het oogmasker, met een bakpapiertje ertussen.
Hoe leuk is die geworden he! Hij past helemaal leuk bij de andere slaapkamer items en wat zal je lekker slapen!
Succes en plezier met maken!
Liefs, Renata

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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