Telefoonhoes Agnes
Leuk om te maken en vanaf nu berg je je telefoon veilig op! Of je gebruikt hem voor je zonnebril.
De materialen die je nodig hebt:
Ongebleekt katoen van 25x25cm. met katoenen plakvlieseline,
borduurstempel Ansjeline Tulp, stempelinkt voor stof, A6 acrylblock,
krijt en medium (zie hiervoor de uitlegfolders), schaar, naaimachine
en garen, rits van 28 (30) cm., 3 bijpassende stofjes van ongeveer
25x110 cm. elk, 1 bedeltje, 4 stukjes lint van elk 20 cm., snijmat met
rolmes, spelden.
De werkwijze:
Voor het stempelen en kleuren kijk je op de werkbeschrijving/folders
welke hiervoor speciaal door mij geschreven zijn.
Snijd de Tulp op de volgende afmeting in een rechthoek uit: 10x15
cm. en voor eronder knip of snijd je een strook van stof (naar keuze)
van 10x4 cm. Naai/stik deze aan de onderkant van de tulp/stof vast.
Strijk de naad plat.
Snijd van andere stof een strook van 10x2 cm. en strijk deze met
twee omslagen als een biaisbandje. Stik deze op het ongebleekt
katoen tegen de stof met de goede kanten op elkaar op een van de
gestreken vouwen. Sla het band om en stik het aan de goede kant als bandje door. Leg de tulp met stof voor je
en knip rechtsboven de hoek in ronde vorm. Vanaf de punt gemeten 2,5 cm. naar links en 2,5 cm. naar
beneden teken je een lichte ronding. Knip dit eraf.
Snijd vervolgens 2 stroken van 3x28 cm. en strijk ook hier beide stroken aan beide zijkanten een halve
centimeter om. Speld en stik (met goede kanten op elkaar) 1 van de twee stroken van linksboven, de bocht en
rechts naar onderen toe (dus twee zijkanten) op de stof met tulp. Vouw om en strijk de naad plat.
Knip van een andere stof 19,5x10 cm. Leg de goede kant op de tulp met stof en teken de ronding ook op deze
stof en knip de hoek eraf. Strijk ook hier katoenen plakvlies achter. Herhaal het spelden en stikken van het
biaisband op dezelfde manier aan de goede kant van deze stof. Strijk alles.
Speld daarna het voor- en achterpand (goede kanten) aan de linker naad en de onderkant op elkaar en stik
deze twee naden. Let op dat je het biaisband openvouwt en mee op elkaar vast stikt. Knip van het kleine
hoekje een puntje af (zit de punt mooier na het omkeren).
Speld de rits aan de voorkant van linksboven, met de bocht mee naar rechtsonder (knip de rits desnoods op
maat) en stik deze 2 mm. van de rand vast aan het biaisband. Herhaal dit op dezelfde wijze ook aan het
achterpand met de andere helft van de rits. Voor de binnenvoering knip je twee verschillende stofjes 11x21
cm. Leg ze met goede kanten op elkaar knip ook hier dezelfde ronding van de rechterhoek. Stik ook hier de
linkerzijkant en de onderkant op elkaar vast. Strijk de naad en knip het hoekje eraf. Vouw deze stof (de
voering) met de binnenkanten in elkaar. Let op dat alles mooi op elkaar aansluit. Vouw de stof met ongeveer 1
cm. naar binnen en speld de binnenkant vast op de stiklijn van de rits. Naai met de hand met naald en draad
de binnen stof vast.
Klaar is je telefoonhoes. Voor de versiering kun je als je dat leuk lijkt de lintjes met bedel vastmaken door het
oog van de ritssluiting met een knoopje.
Op ansjelinedesign.blog vind je stap-voor-stap foto’s van deze telefoonhoes en dit patroon.
Veel plezier met het maken en gebruiken!
Ansjeline
ansjelinedesign.blog

