
Met deze koude, natte en glibberige dagen is het fijn om op de bank weg te kunnen kruipen onder een heerlijk warm plaid. 
Door deze vintage paneelstof lijkt het net of het één grote quiltdeken is. Lekker warm en ook nog eens eigentijds en hip. 
Wie wil nu niet zo’n mooie eyecatcher in zijn woonkamer?   
 

Benodigde Materialen
- Stof Restyle Vintage 2mtr (069.1127)
- Stof beige ruit 2mtr
- Biaisband 6.80mtr (032.635ZB.20)
- Wrap’n Fuse Piping 7mtr (086.9516)
- Vlieseline Volumevlies X50 8mtr (025.X50)
- Transparant garen ongeveer 6 a 8 klosjes (034.820ZB)

Werkbeschrijving
Knip uit de ruitstof een lap van 1.41 x 2mtr. Van de Restyle stof is het dessin gedeelte 1.39mtr breed dus je moet 1cm aan 
beide kanten van de zelfkant gebruiken voor de naad. Knip het volumevies in 4 stukken van 2mtr lang. Het volumevlies is 
90cm breed, de stof is 1.41mtr breed. Het volumevlies moet in twee keer op de stof, zorg dat het ruitmotief goed 
doorloopt. (let op; er staat aan de zijkant een blauwe tekst op de volumevlies geprint deze heb ik eraf gesneden). *Leg het 
volumevlies op de verkeerde kant van de Restyle stof. Zet deze met spelden vast en strijk het volgens de 
gebruiksaanwijzing op de stof. Stik de lap precies over alle lijnen van het volumevlies door*. Herhaal de stappen tussen 
de * ook bij de ruitstof. Strijk het biasband open en strijk het volgens de gebruiksaanwijzing om de wrap’n fuse piping. 
Stik de piping rondom aan de goede kant van de Restyle stof, laat de uiteinden schuin weglopen. Stik zo dicht mogelijk 
langs de piping, gebruik hiervoor een ritsvoetje. Leg de Restyle en de ruitstof met de goede kanten op elkaar en stik dit 
rondom op 1cm vast. Stik zoveel mogelijk in het stiksel van de piping. Laat aan de zijkant een stuk open zodat je  plaid kan 
keren. Keer de plaid en naai het opengelaten stuk met de hand dicht.

WERKBESCHRIJVING - Plaid

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.
Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.


