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

Dit patroon is ontworpen door Anneke Kooistra 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.

Deze bureau accessoires zijn ideaal voor elke vader. Door er foto’s van het gezin op te bevestigen krijgt het een 
persoonlijk tintje. Wil je het liever wat zakelijker houden dan kan het ook zonder foto’s of met foto’s van een hobby, een 
mooi uitzicht of een favoriete quote. 

Er is een grote pennenbak waar heel veel pennen en scharen in passen. De opbergmand is handig voor allerlei zaken 
zoals sleutels, notitieblaadjes, visitekaartjes en andere kleine rondslingerende attributen. De labels zijn handig om aan 
sleutels of een schaar te bevestigen zodat duidelijk is dat het van papa is. Maak nog een paar labels extra, altijd leuk om 
aan een cadeautje te bevestigen!

Benodigdheden
ReStyle  Vilt 3mm, art. 082.29 kleur 004
Prym Ring+Schijf 14m (nestelring), art. 022.541383
Prym Ring+Schijf 5mm (nestelring), art. 022.542410
Gütermann Textiellijm HT2 30g, art. 002.613611
Prym Creative fabric printable, art. 022.611930
Koord plat 3mm, art. 019.116 kleur 881

Overige benodigdheden
Digitale foto’s naar keuze
Laptop & Printer
Naald & Draad
Leeg blik
Potlood
Schaar
Liniaal 

Werkbeschrijving
Zoek een aantal digitale foto’s uit. In totaal hebben we 3 verschillende projecten, dus leuk om 4 verschillende foto’s te 
kiezen.  Zet de foto’s in een Word-document op één pagina, zodat je maar één vel photofabric hoeft uit te printen. 
Zorg ervoor dat de foto voor de pennenbak ongeveer 9cm hoog x 13cm breed is. De 2 foto’s voor 2x een label ongeveer 
5cm hoog x 3cm breed. De foto voor de opbergmand ongeveer 6cm hoog x 10cm breed. De overige foto’s maken 
qua afmeting niet zoveel uit, net waarvoor je ze wilt gaan gebruiken. Ook leuk om een foto op de voorkant van het 
inpakpapier te plakken. Print vervolgens de foto’s uit op een vel photofabric.

Pennenbak
• Teken met liniaal en  potlood een rechthoek van 42cm x 10cm en knip uit. 
• Vouw het vilt over de lange kant dubbel zodat de korte kanten tegen elkaar aan komen te liggen. 
• Bevestig de nestelring van 14mm langs de korte kant als volgt: 1,5cm vanaf een van de hoeken.  
• Stop het conservenblik in het vilt. 
• Knip de gewenste foto van het geprinte vel uit en plak deze met textiellijm op het vilt. 
• Knip een stuk leer van 15cm en bevestig deze ter decoratie aan de nestelring. 

Opbergmand 
Gebruik hierbij 4 nestelringen van 5mm
• Knip een stuk vilt van 22cm x 37cm.
• Meet vanaf een hoek 5cm naar de zijkant, 1,5cm vanaf de kant en zet daar met 
   potlood een stip. Doe dit vervolgens vanuit dezelfde hoek 5cm naar beneden/
   boven en 1,5cm. Herhaal dit bij de andere drie hoeken.  
• Maak op deze punten een gaatje voor de nestelringen van 4mm. Vouw de hoek zo 
   dubbel dat beide gaten op elkaar komen te liggen en bevestig de nestelring. 
   Herhaal bij de andere drie hoeken. Rijg vervolgens een stuk leer rondom het vilt 
   door alle nestelringen heen, knoop het leer aan een lange kant van het vilt aan 
   elkaar en knip de uiteinden op een mooie lengte vanaf de knoop af. 
• Plak een foto in het midden van de opbergmand. 
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Label
• Knip een aantal rechthoeken van 8cm hoog x 4cm breed. 
• Knip aan een korte kant de twee hoeken schuin af en bevestig hiertussen in het midden een nestelring van 5mm. 
• Plak eronder de foto. 
• Bevestig een stuk leer van 20cm aan het label om hier een sleutel, schaar oid aan vast te maken.

Veel plezier met maken & geven!


