HOE MAAK JE…
BOEKENBANDJES

01 Neem het gekozen patroon over op

een klein stukje overtrekpapier. Houd
het op een laag vilt en borduur het
patroon door het papier op het vilt.
Gebruik zes borduurdraden om met
stiksteekjes de contouren te borduren
en drie draden voor het gezichtje
(stiksteekjes en knoopsteekjes
voor de ogen). Als je klaar bent
met borduren, trek je het papier
voorzichtig weg.

06 Stik de uiteinden van het elastiek

aan elkaar. Als je dit met de hand
doet, zorg dan voor veel steekjes
zodat het goed vast komt te zitten.
Schuif het elastiek door de versiering
zodat de afhechting van het elastiek
daar achter terechtkomt.

BOEKEN
BANDJES

MATERIALEN (PER BANDJE)
DRIE STUKJES VILT VAN MINSTENS
7,5 X 9,5 CM IN VERSCHILLENDE KLEUREN
BORDUURGAREN IN DE KLEUREN DIE JE WILT
50 CM ELASTIEK VAN 1 CM BREED
(IS OOK AFHANKELIJK VAN HOE GROOT
JE BOEK IS)
BORDUURNAALD
OVERTREKPAPIER EN POTLOOD
SCHAAR
SCHAAR MET SCHULPRANDJE OF
ZIGZAGSCHAAR

rondom een rand van ongeveer
6 mm stof zitten. Leg het geborduurde vilt op een tweede laag vilt
en knip rondom met een schulp- of
zigzagschaar. Knip nu ook een iets
groter stukje uit de derde kleur vilt,
deze keer met een gewone schaar.

03 Meet hoe lang het elastiek moet

worden door het iets uit te rekken.
Laat het 2,5 cm overlappen en knip
het af.

04 Vouw het grootste stuk vilt in de

lengte doormidden en snijd er twee
kleine sleufjes in, zodat het elastiek
er net doorheen past. Rijg het
elastiek door de sleufjes.

05 Leg de andere twee lagen vilt op

de onderste en gebruik drie draden
borduurgaren om de lagen rond het
borduursel aan elkaar vast te zetten
met een rijgsteekje. Kijk uit dat je
niet door het elastiek borduurt. Hecht
onzichtbaar af.
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02 Knip rond je borduursel en laat

BOEKEN
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