
Elleboogstukken 7 x anders!

Mouw- en kniestukken worden allang niet meer alleen gebruikt om kleding te repareren. Ze 
zijn niet meer weg te denken uit het modebeeld. Van suede, leer of geprinte stof maar ook in 
leuke vormen. Die maak je natuurlijk zelf!

Mouw- of elleboogstukken zijn trendy accenten op blazers, truien, vesten en overhemden. En kniestukken 
zie je tegenwoordig ook op maillots en leggings. Dus kom maar op met die saaie kledingstukken!

Elleboogstukken Rode Hartjes

Benodigheden
- Een set rode elleboog- of kniestukken 
  van suedine (art. 015.79125, kleur 722)
- Scherpe hobbyschaar
- Bakpapier
- Strijkbout
- Eventueel: rood borduurgaren +  
  borduurnaald met scherpe punt

Neem de hartvorm over van het patroon (zie PDF onderaan de pagina op craftkitchen.nl). Knip de hart-
vorm uit de stukken. Doe het betreffende kledingstuk aan (bij een nieuw kledingstuk wordt aangeraden 
dit eerst te wassen in verband met eventuele krimp). Buig je armen en zet op de punt van je elleboog een 
stip of speldje. 

Leg de hartjes met de glimmende (plak)zijde op de mouwen. Leg op de hartjes een stukje bakpapier en 
strijk de hartjes erop volgens de aanwijzing op de verpakking. Je hoeft de mouwstukken verder niet af te 
werken, eventueel kun je met rood borduurgaren een siersteek rondom borduren (zie foto).

Werkbeschrijving - Elleboogstukken
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Elleboogstuk Beige

Benodigheden
- Een set beige elleboogstukken van suedine  
   (art. 015.79152, kleur 886)
- Scherpe hobbyschaar
- Bakpapier
- Strijkbout
- Donkerbruin borduurgaren +  
  borduurnaald met scherpe punt 

Zie ook werkbeschrijving elleboogstukken Rode Hartjes. Neem een streng bruin borduurgaren en splijt dit 
in tweeën (je hebt één helft nodig). Maak met een rijgsteek een sierstiksel in het elleboogstuk  
(zie foto hieronder).

Elleboogstuk Beige met Blauwe Ster

Benodigheden
- Zie Elleboogstuk Beige + een set elleboogstukken donkerblauw (art. 015.79152, kleur 210).
- Naaimachine + wit naaigaren of wit handgaren + naald.

Zie ook werkbeschrijving elleboogstukken Rode Hartjes.  
Knip uit de blauwe elleboogstukken twee sterren (zie patroon, PDF op craftkitchen.nl).  
 
Voordat je gaat strijken:  
stik met de hand of machine het elleboogstuk rondom door met een sierstikels op de geperforeerde rand. 
Leg het beige elleboogstuk op de goede plek op de mouw met daarop de blauwe ster. Leg hierop het  
bakpapier en strijk alles in een keer vast.
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Elleboogstuk Denim met Sterren en Bloem

Benodigdheden
- Zie werkbeschrijving Rode Hartjes
- Set elleboogstukken met sterren  
  (art. 015.79159) of bloemen (art.015.791600)
- Naaimachine + wit garen of wit handgaren +  
  naald
- Eventueel: donkerroze borduurgaren +  
  borduurnaald met scherpe punt.

Voor beide elleboogstukken geldt: je kunt ze het  
beste doorstikken voordat je ze opstrijkt. De  
blauwe is machinaal doorgestikt met wit garen  
en de gebloemde met roze borduurgaren  
(3 draden dik is voldoende), zie foto hierboven.

Elleboogstuk met Glitters en Zwart Hart

Benodigdheden
- Zie werkbeschrijving Rode Hartjes
- Set mouwstukken zwart suedine (art. 015.79152, kleur 885).
- Zilverkleurig glitterfolie (art. 7902, kleur 575).

Werkbeschrijving
Zwart Hart: zie Rode Hartjes. 
Het mouwstuk van glitterfolie maak je als volgt:Neem van het patroonblad (zie PDF op craftkitchen.nl) de 
ovalen vorm over en knip deze uit het glitterfolie. Strijk het folie op de mouw volgens de aanwijzing op de 
verpakking (het gebruik van bakpapier is daarbij aan te raden). 

Tip
Is de suedine na het opstrijken plat geworden?
Met een nubuck-steentje kun je het weer een  
beetje opborstelen voor een suede-effect.
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