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Liza: Het is binnenkort feest! Volgende week is het Koningsdag en op 5 mei vieren we de 75 jarige bevrijding. Hoewel alles
anders is nu gaan we het ieder op onze eigen manier vieren.
Bij ons gaat de vlag uit en ik vul de vensterbank vol vrolijke vaasjes met b.v. oranje tulpen. Hiervoor maakte ik vilten
hoezen voor om een drinkglas, zodat je in een handomdraai een leuke oranje vaasje hebt om je huis op te fleuren.
Ik maakte de vilten hoezen op 2 manieren... 1 zonder en 1 met de naaimachine. Hieronder laat ik zien hoe ik ze maakte.
Wat heb je nodig:
vilt oranje lint rood/wit/blauw
schaar
lijm
Eventuele andere benodigdheden:
naaimachine
naaigaren
Hoe maak je het vilten hoesje zonder naaimachine:

Meet hoe hoog en breed je vilten strook moet zijn. In de breedte tel je er 1 a 2 cm bij deze extra cm wordt gebruikt als
plakstrook. Daarna plak je in de breedte het rood/wit/blauw lint op de gewenste plek. Laat dit even goed drogen.

Daarna breng je lijm aan, van boven naar beneden, op 1 van de uiteindes...
Vouw het vilten lapje dubbel en leg de achterkant van de andere uiteinde op de lijm. Laat dit goed drogen en je kunt
daarna deze vilten hoes om het gewenste glas schuiven en je eerste feestvaas is klaar.
Met naaimachine:
Met de naaimachine kun je bovenstaande versie op dezelfde manier maken.
Je stikt de zijkanten van het vilt vast i.p.v. het te lijmen, maar voor een iets stoerdere versie, maakte ik hem als volgt.

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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Meet hoe hoog en breed je vilten strook moet zijn en deel de breedte door 2.
Tel voor allebei de lapjes 2 cm extra. Dit heb je nodig voor het vaststikken.
Daarna plak je in de breedte het rood/wit/blauw lint op de gewenste plek. Laat, zoals je bovenstaande afbeelding kunt
zien, het lint ruim uitsteken.
Is het lint erop geplakt... laat dit even goed drogen.

Leg de 2 lapjes op elkaar, vouw het uitstekende band naar binnen en speldt het vast.
Stik vervolgens, zoals je op bovenstaande afbeelding kunt zien, de zijkanten vast en de vilten hoes is klaar voor gebruik.
Er schoot nog een idee door mijn hoofd en die maak je als volgt:
Meet hoe hoog en breed je vilten strook moet zijn.
Tel voor de breedte 2 cm extra dit heb je nodig voor het vaststikken.
Vouw de vilten strook dubbel en stop er een dubbelgevouwen stukje rood/wit/blauw lint tussen en speldt de zijkanten
vast.
Stik vervolgens de zijkanten vast en ook deze hoes is klaar.

Ik wens jullie, ondanks de Corona beperkingen, een hele fijne en feestelijke Koningsdag en Bevrijdingsdag toe.
Groetjes,
Liza.
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