WERKBESCHRIJVING - Tipi tent
Benodigdheden:
- Bovenstof 2.30 cm van 1.40 breed
- Middenstof 60 cm van 1.40 breed
- Onderstof 1.00 cm van 1.40 breed
- Gevlochten rond koord 5 meter
- Bamboestokken 5 x 190 cm
- 5 repen stof van 4 cm breed en 1.10 cm lang in de
kleur van de bovenstof.
Hoogte tent ongeveer 190 cm
Teken een driehoek (ZIE TEKENING)
Knip 4 x de driehoek van de 3 verschillende stoffen en knip 2 halve driehoeken. Deze stukken gebruik je voor de
voorkant. Zorg dat je er een naad bij aan knipt.
Naai de 3 verschillende stoffen aan elkaar zodat je in totaal 4 grote driehoeken krijgt en 2 halve driehoeken.
Naai de 2 halve stukken aan de rechte kant tot ongeveer de helft aan elkaar en werk de naden aan de voorkant netjes af.
Naai nu de andere driehoeken aan elkaar vast. Je ziet nu dat het al een tent wordt.
Naai nu aan de binnenkant op elke naad een reep stof. Hierin bevestig je later de bamboestokken.
Verdeel de reep over de lengte en stik hem aan weerskanten vast zorg er wel voor dat de stok er nog door kan.
Werk de bovenkant af met een bandje of stik het om. Werk de onderkant van de tent af.
Maak aan de voorkant boven de opening, dus bij het gedeelte dat is dicht gestikt, aan weerszijde 5 knoopsgaten met een
afstand van 5 cm.
Hier rijg je het koord kruislinks doorheen.
Maak bij de opening aan de voorkant op hoogte van de naad met de andere
stof aan weerszijde ook een knoopsgat. Hier kun je de flappen mee vast
maken. Rijg hier ook een koord door.
Zorg dat er aan beide kanten van de stof een knoop in het koord zit zodat
het er niet uitgetrokken kan worden.
Steek de bamboestokken door de gemaakte baleinen.
Zet de bovenkant vast met wat koord en de tent is klaar voor gebruik!

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Lilian voor 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.

