Werkbeschrijving - Tablethoes van vilt
Hoezen voor je tablet zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten. Maar een zelfgemaakt
exemplaar is natuurlijk uniek. Alles wat je nodig hebt is diverse soorten vilt en wat lintjes.

Benodigde materialen: Stevig vilt in zandkleur (art. 082.29 kleur 886) • Bedrukt vilt met panelen
(art. 082.314) • Lapje vilt lila • Diverse bandjes: Fluwelen zigzagband donkerroze (art. 017.996, kleur
786), Glitterband donkerroze en aqua, Hartjesband blauw • Vilten roos • Metallic naaigaren Madeira
(art. 055.9842, kleur zilver) • Metallic groen borduurgaren DMC (Mouline Metallise, art. 011.317W,
kleur E699) • Borduurnaald met groot oog • Hobby- of textiellijm.
Wij adviseren je de werkbeschrijving eerst door te lezen voordat je gaat beginnen.
Werkbeschrijving tablethoes (formaat 21,5 x 27 cm.)
Afhankelijk van het formaat van je tablet kun je het formaat aanpassen.
Knip of snij* twee lappen vilt van 21,5 x 27 cm. Knip uit het lila vilt een lap van 16 x 21,5 cm. Knip uit
het bedrukte vilt het paneel met de vogeltjes. Maak met het groene metallic borduurgaren wat sierstiksel op de vogeltjes en de blaadjes (zie foto).
Leg het paneel een beetje schuin op het lila vilt en stik met metallic garen rondom een sierstiksel**.
Leg de panden van de hoes op elkaar en stik rondom dicht met metallic garen. Lijm het lila vilt-paneel
op de voorzijde van de hoes. Neem een stuk fluwelen zigzagband van +/- 80 cm. en lijm dit rondom
op de rand van het lila vilt. Knip van de overige lintjes ook stukjes en lijm ze op het paneel. Versier het
paneel met de roos.
Tips
*
Voor een mooie rechte lap vilt adviseren
wij je gebruik te maken van een snijmat
en rolsnijder.
** Om het metallic naaigaren te gebruiken
voor je naaimachine adviseren wij je
speciale metallic machinenaalden te
gebruiken van Madeira 90/14 (art. 055.9451).
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