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Hoe leuk is dit regenboog speelkleed voor de kleine! Dit speelkleed is gemaakt van hydrofiel stof, wat zorgt voor de
opname van vocht. Daarnaast zorgt de stof ook voor een zachte ondergrond, zodat de kleine er lekker op kan liggen en
rollen. Een ideaal kleed wat dus niet kan missen in het babyuitzet!
Benodigdheden
ReStyle hydrofielstof, art. 069.9052
- 25x130cm kleur 916
- 25x130cm kleur 653
- 25x130cm kleur 725
- 25x130cm kleur 749
- 25x130cm kleur 259
- 25x130cm kleur 027
- 75x130cm kleur 009
- 125x130cm kleur 369
Wattine 100 gram 120 x 140 cm
Wonderclips
Naaimachine
Naaigaren
Tip: Hydrofiele stoffen kunnen krimpen tijdens het wassen. Was daarom alle stoffen eerst voordat je de schaar erin zet.
Afmeting eindresultaat
120x110cm
Patroon
Knip van stof nr. 009 (wit met goud) 7 stroken van 122x6cm.
Knip 1 strook, stof nr: 916, 653, 725, 749, 259 en 027, van 122x15cm. Dus van elke 6 kleuren 1 strook.
Knip 1 stuk stof, nr. 369, van 122x112cm voor de achterkant.
Knip de wattine op maat 120 x 110 wattine 100 gram.
Als je alle stoffen op maat geknipt hebt ga je aan de slag met de naaimachine. De afmetingen van de stof zijn inclusief
1cm naadwaarde. Houd dit dan ook aan tijdens het naaien.
Leg nu 1 strook witte stof en 1 de strook donkerblauwe stof op elkaar en naai deze aan elkaar (foto 1), ga zo verder in
patroon (foto 4). Als je alle stoffen voor de voorzijde aan elkaar hebt gezet strijk je de zoom (van alle stroken) netjes open.
Leg nu de voorzijde en de achterzijde met de goede kant op elkaar en naai rondom vast (foto 2). Let op: laat een stuk van
ca. 20 cm open aan één zijde van het kleed, dit is het keergat. Keer nu het kleed binnenste buiten en schuif de wattine
naar binnen. Zorg dat de wattine er netjes in ligt. Zet met een kleine zigzag steek de wattine en de buitenzijde van het
speelkleed aan elkaar vast (foto 3). Ik deed dit bij elke punt en aan de zijkant in het midden.
Maak nu het keergat dicht met een onzichtbare naad (of met de naaimachine).

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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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