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

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij 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.

Een doos tissues is altijd handig om bij de hand te hebben, thuis, onderweg of bijvoorbeeld op de camping. Nu zie je heel 
veel leuke gedecoreerde dozen maar een eigen hoes die past bij je smaak en style is nog veel leuker. Door de band kan je 
de doos ophangen en hij is handig om mee te nemen ( zeker met kinderen) voor onderweg.

Benodigdheden:
Buiten stof, konijn met bril, 2 lapjes van 21 x 35 cm
Voering, restyle ecru, 2 lapjes van 21 x 35 cm
Restyle linnen look band 3 cm breed 75 cm
2 color Snaps
Güttermann naai garen
Rijggaren
Schaar en /of rol mes
Naaimachine
Tissuedoos 22,5  x 11,5 cm x 6 cm

Werkwijze:
Knip of snij van de buitenstof 2 lapjes van 21 x 35 cm
Knip of snij van de voering stof 2 lapjes van 21 x 35 cm

Leg de buitenstof met de goede kanten op elkaar en stik de lange kanten op elkaar, laat het middendeel van de naad 
open. Zie schema 1 en Foto 2
Naai de voering op dezelfde manier.
Strijk de naden open. Foto 3

Leg de goede kanten op elkaar, speld de delen met de stiknaden op elkaar vast, rijg de tissue opening op elkaar om te 
voorkomen dat ze gaan verschuiven. Foto 4
Stik de naden over de hele lengte vlak op de rand door.
Stik vlak naast de openingen een extra stiksel, dwars over het stiksel heen. Foto 5

Leg nu de buitenstof met de goede kanten op elkaar en stik de naad aan de lange kant vast.
Leg de voering met de goede kanten op elkaar en stik de naad aan lange kant vast. Foto 6
Strijk de naden open.

Keer de delen, steek je hand via het voering gedeelte door de tissue opening en trek de buiten kant door de tissue 
opening heen naar je toe.
De voering stof zit nu aan de buitenkant.
Leg de middenvoor en middenachter naden op elkaar. Stik de onderrand vast. Foto 7

Maak nu de bodem in van de hoes. Strijk met je nagel de zijnaden glad. Leg nu de onder naad op de zijnaad. Schema 2. 
Zie foto 8 en 9
Stik de hoek af op 3 cm vanaf de punt, de stik lijn is 6 cm. Doe hetzelfde met de ander hoek.
Knip de hoek op 1 cm van het stiksel af.
Keer de hoes.

Vouw de bovenrand 2 keer 1 cm naar binnen om. Stik de omslag vlak langs de onderrand vast.

Vouw het linnen band dubbel en stik de beide zijden vlak langs de rand vast.
Vouw de onderrand 2 cm om. Zet de band 4 cm vanaf de bovenrand op de zijkant vast. 
Zet het band ook aan de andere zijkant vast.

Bevestig de 2 color snaps. (zie color snaps handleiding) Plaats ze 4 cm vanaf de midden naden.
Veel plezier met maken.
Liefs Lidy
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