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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Debbie Vermeulen 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.

Debbie: Met deze super folie kun je heel leuk al je textielproducten personaliseren. Maak een mooie opdruk op shirts, 
truien of tassen. Alle textiel kun je ermee opleuken als je het maar kan strijken. Zo maakte ik een T-shirt voor mijn man 
en dochter en ook een turnpakje werd onder de strijkbout gelegd. Je kan met deze folie heel veel kanten op en je hebt 
snel resultaat.

Benodigdheden:
– Flexfolie
– een kledingstuk
– Strijkbout
– Schaar of mesje
– Bakpapier
– Potlood

Werkbeschrijving:

– Zoek op internet een leuk afbeelding of teken zelf een leuke vorm. Teken je uitgezochte afbeelding over op het flexfolie 
met potlood. Ik tekende eerst op papier met een potlood en knipte de vorm uit, daarna trok ik hem over op de flexfolie 
doe dit met potlood want anders zie je de pen erdoorheen. Let op, teken op de achterkant van de folie, dit is de doffe 
kant. Knip of snij hem uit.

– Was en strijk het kleding stuk eerst voordat je de flexfolie erop strijkt.

– Zet de strijkbout op ongeveer 160 graden en zet de stoomfunctie uit. Mijn strijkbout geeft met stippen aan hoe heet hij 
is. Twee stippen was heet genoeg.
 
– Leg de flexfolie met de doffe kant (dit is de plakkant) op de stof. Daarover heen leg je bakpapier. Ik gebruik dat altijd om 
de stof en de applicatie te beschermen.

– Pers zo’n 20 sec met de warme strijkbout op de applicatie. LET OP! Verplaats je bout niet anders kan de folie gaan 
schuiven.

– Wanneer de stof iets afgekoeld is verwijder je de plastic beschermlaag.

– Mocht de folie toch loslaten dat kun je nogmaals persen met bakpapier.

– Strijk de achterkant nog even na.

Flexfolie kun je over elkaar heen persen en wassen op 40 graden.


