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Liza: “Toen ik de mooie stoffencollectie van Restyle zag, wist ik hier wil ik iets van maken. Iets wat decoratief en functioneel is. Zo ontstond het idee voor een tijdschriften/boeken hanger. Het werden uiteindelijk 2 voorbeelden, 1 voor kinderen
met vrolijke tipi’s en beestjes waar zowel tijdschriften als een voorleesboekje in passen en 1 volwassen versie waar je b.v.
de actuele woontijdschriften binnen handbereik hebt”.
Hieronder laat ik zien hoe ze gemaakt zijn.
Benodigdheden:
Restyle Katoenstof Tipi, beer en konijn 0,75m TIPWI_2k
Restyle Katoenstof Oker met wit 0,75m
GOMOL_8k
D-ring 40 mm
Restyle applicaties Folklore
Naaimachine
Bijpassend garen
Knopspelden
Schaar
Hoe ga je te werk:

Je knipt de onderdelen uit de stof in bovenstaande maten en aantallen.

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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1. Je vouwt de randen van de vakken dubbel
2. Je stikt de rand vast.
3. Het 1e vak (bovenste vak) leg je op de gewenste plek met de onderste rand naar binnen gevouwen en je stikt het vast.

4. Vouw het stukje stof voor de D-ring dubbel (binnenste buiten).
5. Stik het vast.
6. Keer de stof weer binnenste buiten en vouw het lapje om de D-ring.

7. Vouw de bovenste rand van de voorkant dubbel en speldt deze vast.
8. Schuif de lus met D-ring op zijn kop onder de dubbel gevouwen rand.
9. En vouw de lus terug en stik een naad tegen de rand vast.
10. Stik ook de bovenrand.
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11. Leg de voor- en achterkant op elkaar (binnenste buiten). Leg het 2e vak (onderste vak) hiertussen en stik het geheel
vast. Werk de rand af met de zigzagsteek.
12. Keer het geheel van binnen naar buiten. Snij een stuk karton, b.v. uit een doos, op maat en schuif deze tussen de
voor- en achterkant. Dit geeft stevigheid aan de hanger.
En hangen maar!
Veel plezier!
Liza.
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