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Kijk eens hoe onwijs leuk deze toillettas met tekst is geworden. Hij is best uitdagend en zeker niet makkelijk, maar we
nemen je stap voor stap mee in deze werkbeschrijving. Durf jij het aan? Doe dan mee!
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Benodigdheden
ReStyle Velours, art. 069.9072 kleur 777
ReStyle Hydrofielstof met Print, art. 069.9082
ReStyle Spiraalrits Goud 7mm niet deelbaar, art. 081.6006
ReStyle Paspelband metallic 10mm, art. 017.1157 kleur 040
Clover Biaisbandmaker 12mm, art. 086.464.12
Vlieseline Volumevlies 80gram, art. 025.280
Biaisband Metallic, art. 032.686 kleur 040
Vlieseline Decovil, art. 025.240131
Vlieseline H180, art. 025.231025
Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren
Patroonpapier
Naaimachine
Knopspelden
Strijkijzer
Meetlint
Potlood
Schaar
Naald
Afmeting
Lengte: 23 centimeter | Breedte: 10 centimeter | Hoogte: 17 centimeter
Werkbeschrijving (zie laatste pagina’s voor instructiefoto’s)
Stap 1: Pak de patroontekening erbij en teken deze uit/over op patroonpapier. Knip daarna het patroon twee keer uit de
velours stof en twee keer uit de stof met print. LET OP: knip aan de lange zijde 1 centimeter aan, zie tekening.
Stap 2 (foto 1 t/m 6): We beginnen met het maken van de tekst voor op de voorkant: STUFF. Knip deze letters uit het
A4 papier (voorbeeld letters staan op CraftKitchen). Speld de letters op het Vlieseline Volumevlies en knip ze uit. Leg de
letters in spiegelbeeld aan de binnenkant van de velour stof, 10 centimeter vanaf de onderkant en 3 centimeter vanaf de
zijkant zoals te zien op de foto’s.
Strijk daar een stuk Decovil Vlieseline overheen, goed met het puntje van de strijkbout langs de letters strijken. Stik
daarna met een kleine stiksteek precies langs de letters. Niet aan en afhechten, maar draden naar binnen halen. Aan de
binnenkant knoop je de draadjes af. Kijk nu hoe gaaf het effect is aan de voorkant!Nu heb je je ingrediënten klaar om de
toilettas te gaan maken.
Stap 3 (foto 7): Plak op de panden met print het Decovil Vlieseline vast met de strijkbout. Houd hierbij de 1 centimeter
naad aan de onderzijde vrij, zoals te zien op de foto.
Stap 4 (foto 8,9,10): Speld de rits aan de bovenste lange rand vast op het verstevigde bloemetjes-pand. Ook het velour
speld je mee vast en zo stik je de rits met de naaimachine op ongeveer 0,75 cm vanaf de zijkant vast. De andere kant van
de rits doe je net zo. Daarna stik je de bloemetjes voering plat vast.
Stap 5 (foto 11 t/m 17): Leg de goede kanten van de stofdelen op elkaar, velours op velours en bloemetjes op bloemetjes.
Speld de panden vast en stik daarna de ondernaden vast. Strijk de naden open en speld nu de voering rondom op een
paar punten vast aan de bovenstof.
Speld de vier korte kanten op elkaar, daar waar de rits zit zoals te zien op de foto. Stik deze vast met de naaimachine.
Knip de rits af, gelijk langs de naad. Werk de naden af met het gouden biaisband, zoals te zien op de foto’s.

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl
Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover 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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Stap 6 (foto 18 t/m 21): Nu gaan we aan de slag met het handvat. Knip 2 stroken van 4 x 20 centimeter uit velours. Knip
2 stukken paspelband van 20 centimeter. Stik op 1 deel velours aan beide kanten het paspelband. Leg het andere deel
velours erop, draai je werk om en stik de 2 stroken op elkaar vast door op hetzelfde stiksel te stikken als waar je het
paspelband mee hebt vastgestikt. Keer je stroken om door 1 van de openingen en strijk glad. Zo is je handvat klaar en zit
je paspelband er mooi strak tussen.
Stap 7 (foto 22 t/m 27): Vouw de zijkant-panden dubbel zoals te zien op de foto. Precies op de naden, onder het gouden
biaisband, speld je het handvast vast, zodat je die meteen mee vast stikt. Werk deze naden weer af met het gouden
biasband. Nu zit je toilettas helemaal in elkaar en is super mooi afgewerkt. Keer de toilettas nu om naar de goede kant.
Stap 8 (foto 28,29,30): We maken nog 1 laatste afwerking; het lusje voor aan je rits. Maak met de biaisband-maker een
stukje van 15 centimeter. Vouw deze dubbel en stik deze vast op de naaimachine. Haal hem door het oog van je trekker
van de rits, maak een knoop en knip kort af.
Nu is je toillettas echt klaar, en kijk eens hoe gaaf hij is geworden! Door de vlieseline staat hij mooi stevig en de velours
stof zorgt voor een luxe uitstraling. De binnenkant is netjes afgewerkt met een printstof. De mooie gouden rits in
combinatie met de tekst op de voorkant, een super leuke en unieke toilettas!
Succes en plezier met maken!
Liefs, Renata
Instructiefoto’s
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