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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.

Liza: “Van de zomer lieten we je al zien hoe makkelijk het
is om een bestaand kledingstuk in een handomdraai een 
nieuwe look te geven. Door het aanbrengen van het Restyle 
3 kleurige band kreeg een gewone spijkerrok een sportieve
look. Nu laten we je zien hoe een oud vest weer nieuw lijkt 
door deze te voorzien van nieuwe boorden en knopen. 
En het leuke is dat als je handig bent met de naaimachine je 
dit zo hebt geregeld”.
 
Benodigdheden:
- Bestaand kledingstuk (in dit geval een vest)
- Restyle gestreept boord kleur 001 
- Naaimachine
- Bijpassend garen
- Bijpassende knopen
- Schaar
- Naald

Werkwijze:

Je bekijkt van te voren hoeveel boordband je nodig hebt voor zowel de mouwen als voor de onderkant van het 
vest.

Knip de bestaande boorden van de mouwen (foto 2)

Stik de uiteindes van het nieuwe boord aan elkaar vast en werk het af met de zigzagsteek.
Vouw de mouw van het vest binnenste buiten en schuif het nieuwe boord er in en speldt het vast (foto 3). 
Stik vervolgens met de naaimachine het nieuwe boord aan de mouw.
Werk de rand (overgang vest/nieuw boord) af met de zigzagsteek.

Herhaal bovenstaande met de andere mouw.
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Je knipt het bestaande boord van de onderkant van het vest. Dit vest was te lang dus knipte ik er iets meer 
vanaf dan alleen het boord (foto 5).
Leg het nieuwe boord op de onderkant van het vest en speldt het vast (foto 6). Hou het boord ruim aan om de 
uiteindes mooi af te werken (foto 7).
 
Als laatste verwijderde ik de bestaande knopen en zette er bijpassende gele op.

En klaar is het nieuwe oude vest. Wat een verschil hé! Het boord is in verschillende kleurstellingen verkrijgbaar 
dus voor ieder wat wils.


