
WERKBESCHRIJVING - Scrunchies       

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: “Tot voorkort had ik echt geen idee wat Scrunchies waren. Toen ik de naam hoorde dacht ik aan een nieuwe soort 
M & M’s of zo, maar toen ik er beeld bij kreeg, herkende ik ze meteen. In de jaren ’80 had menig meisje en vrouw er al 
één in haar haar en nu is het weer een hot item oftewel een trend. Scrunchies zijn elastieken met een stofje 
eromheen. Een gelezen kans om deze te gaan maken en ik kan je zeggen ze zijn hier thuis goed ontvangen”.

Ik maakte er een aantal in verschillende stoffen uit de nieuwe Restyle collectie.

Hieronder laat ik zien hoe ze gemaakt zijn.
 
Benodigdheden:
Ik gebruikte Katoen ReStyle stof:
- Okergeel met wit   BARIA_3k 
- Donkergrijs met wit   ORAZ_2k
- Okergeel met blokjes/driehoekjes GOMOL_8k
- Lichtblauw met veertjes  MIWOK_2k
- Koraal met klein patroon  MIAL_2k
- ReStyle Super Elastiek 8 mm 
- Naaimachine
- Bijpassend garen Gütermann
- Knopspelden
- Veiligheidsspeld 
- Schaar

Werkwijze:
1. Knip stroken uit stof van 40 cm x 9 cm.

2. Vouw de strook dubbel (binnenste buiten) 
en stik de open kant dicht.

3. Vouw de stof terug en vouw de randen naar 
binnen en speld het dicht. 

4. Stik de dubbel gevouwen rand dicht, maar 
laat  een paar cm open. 
Stik ook de andere rand. Zo blijven de randen 
gelijk.

5. Rek het elastiek een paar keer goed uit en 
knip daarna een stuk uit van 25 cm.
Trek met behulp van een veiligheidsspeld het 
elastiek door de stof heen en leg een knoop in 
de uiteindes.

6. Stik het open gedeelte dicht en je Scrunchie 
is klaar.


