WERKBESCHRIJVING - Beddengoed voor poppenbedje
Lidy: “Bij de kringloop winkel kocht ik onlangs een oud poppenbedje. Het bedje heb ik wit geverfd. Wat is er dan leuker
om nieuw passend beddengoed te maken? Lekker spelen en puzzelen met lapjes en bandjes.
Ik heb omkeerbaar beddengoed gemaakt, zodat je eigenlijk 2 setjes hebt, een blauwe en een roze versie. Voor op de
camping maakte ik er een slaapzakje bij. Nu kan de pop overal lekker slapen. De slaapzak kan je helemaal open te ritsen
en is ook aan 2 kanten (blauw en roze) te gebruiken.
De pop kan lekker slapen, thuis en op vakantie. Open geritst is de slaapzak ook een fijn picknickkleedje.
Heel veel plezier met het maken!

Materialen
Stof ReStyle grote ruit in de kleuren roze en turquoise
Stof ReStyle klein ruitje in de kleuren roze en turquoise
Stof ReStyle bloemetje roze
Stof ReStyle rondje blauw
Bandje, fluweel turquoise
Bandje franje blauw
Bandje roze satijn
Bandje Roze kant
Wit haak katoen Durable Coral
Deelbare rits van 50 cm met runner die 2 kanten op kan.
Bias band met stippen turquoise
Gutermann naaimachine garen off white
Vlieseline voor matrasje
Vlieseline voor de kussentjes, dekbedje en slaapzak
Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Werkbeschrijving
Matrasje:
Knip 1 lapje van de roze bloemetje stof 27 x 52 (4 cm groter dan de bodem van het bedje).
Knip 1 lapje van de blauwe stip stof 27 x 52 (4 cm groter dan de bodem van het bedje).
Naai de stof aan alle kanten dicht, laat een klein stukje open om te keren.
Stik de hoeken af op 2 cm van de midden naad.
Keer de stof, stop de vulling voor het matrasje erin. Naai het naadje met de hand dicht.
Pit het matrasje op 8 punten door met het katoenen garen. Steek met de naald van de ene kant weer terug naar de andere
kant, leg 2 knopen in het garen en knip kort af.

Dekbedje: 48 x 42 cm.
Knip van verschillende stoffen lapjes en naai deze aan elkaar. Maak een roze en een turquoise kant. Over de naden heen
stik je de leuke bandjes en kantjes. Stik op 1 lap de vlieseline voor het dekbedje rondom vast. (zo voorkom je dat het tijdens het wassen een prop gaat worden). Stik de 2 lappen rondom aan elkaar, laat aan de onderkant een klein stukje open
om te keren. en naai het naadje met de hand dicht.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Kussentje:
Knip 2 lapjes 17 x 12 en naai ze rondom dicht, stik op 1 lapje de vlieseline rond om vast. Naai de 2 lapjes rond om op
elkaar, laat een klein stukje open om te keren en naai het naadje met de hand dicht. Maak een roze en een turquoise
kussentje.
Kussenhoesje:
Knip van verschillende stofjes strookjes en naai ze aan elkaar tot je een lapje van32 x 14 cm hebt.
Stik een zoompje in de korte kanten. Vouw de lap dubbel, stik de lange kanten, keer het hoesje. Stop het kussentje in
het hoesje. Maak een roze en een turquoise hoesje.

Slaapzakje:
Knip uit de grote turquoise ruit en grote roze ruit een lap van 50 x 50 cm.
Rond 2 hoeken af, ik gebruik hiervoor b.v een bordje, teken met behulp van het bordje de hoeken met een textielstift af.
Leg op 1 kant de vlieseline en stik de stof met de vlieseline op de lijnen van de ruit door (4,5 cm) .
Stik de deelbare rits tussen de stof uit., 2 cm vanuit het midden.
Keer de stof en stik de rand met een zigzagsteek door.
Stik aan de boven kant een biasbandje.
De pop kan lekker slapen, thuis en op vakantie. De slaapzak is open geritst een fijn picknick kleedje.
Groetjes Lidy

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

