WERKBESCHRIJVING - Theemuts

Liza: “Afgelopen zomer heb ik tijdens mijn vakantie in Engeland heel wat Tearooms van binnen gezien. Wat hebben we
genoten van al die leuke, knusse ruimtes waar je al snel ontspant en geniet van kleine dingen zoals een kop thee. Door
deze bezoekjes bedacht ik me dat het leuk zou zijn om eens een theemuts te maken. De mooie stof van de Lilian collectie
is daar uitermate geschikt voor. Ik had het natuurlijk wat betreft uitvoering eenvoudig kunnen houden, maar ik vond het
leuk om te laten zien dat je het net zo bont kunt maken als je zelf wilt.
Uiteindelijk ging ik aan de slag met de mintgroene stof met veren. Het leek me leuk om als tegenhanger van het mintgroen
contrasterende kleuren te gebruiken. Als randje koos ik voor een gele paspelband en ook een paar veren moesten eraan
geloven. De veren borduurde ik met de fijne kleuren uit de haak- en boduurgaren collectie van Durable.
Hieronder laat ik zien hoe ik aan de slag ging”.
De afmeting van de theemuts is ongeveer 33 cm breed
en 27 cm hoog.
Benodigdheden:
- Lilian canvasstof Veer kleur 567
- Paspelband katoen geel kleur 645
- Durable haak-/borduurkatoen
- 1024 oranje
- 1009 geel
- 1027 roze
- 1050 aqua
- 1007 groen
- 1034 lichtroze
- Vlieseline
- Patroon theemuts
Zo maak je de theemuts:
De theemuts bestaat uit verschillende lagen:
- buitenkant
- 2 lagen Vlieseline als isolatie tussenlaag
- binnenkant
Het patroon is een halve theemuts. Print het patroon 2 x uit en plak deze tegen elkaar aan.
Voor de buitenkant knipte ik het patroon ruim 2 cm rondom uit en voor de binnenkant ongeveer 1 cm.

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.
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Voor een lus aan de bovenkant van de theemuts knipte ik een rechthoekig stuk stof van ongeveer 10 bij 4 cm.
Hier stikte ik aan de zijkanten geel paspelband.
Daarna ging ik aan de slag met het Durable haak-/borduurkatoen.

Het werd een free stitching experiment oftewel een combinatie van allerlei steekjes zoals je dat zelf wilt.
Ik maakte dubbele Franse steken en de platsteek. Je kunt hier echt je eigen creativiteit in kwijt. Voor meer inspiratie vind
je op Pinterest allerlei steken die je wellicht kunt gebruiken.
Eenmaal klaar met borduren dan ga je verder met het afwerken van de theemuts.

Je legt de stof voor de buitenkant omgekeerd op elkaar en verwerkt met het afspelden de lus mee. Daarna stik je deze
laag aan elkaar vast.
Vouw daarna het geheel van binnen naar buiten en spelt aan de onderrand het paspelband vast en ook dit stik je vast.
Leg het patroon van de theemuts op het vlieseline en knip hier voor 2 lagen uit wat als isolatie gaat dienen.
Stik de zijkant(en) van het vlieseline aan elkaar en schuif dit in de theemuts.

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.
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Nadat je de binnenste laag stof aan elkaar gestikt hebt, schuif je deze laag tussen het vlieseline en ga je de onderkant
afspelden. Daarna stik je het geheel aan elkaar.
Tijd voor thee!
Veel plezier!
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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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