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gemiddeld



Moeilijkheidsgraad:



benodigde tijd:

Materialen:
 Fat Quarter stofset
 garen
 spelden

ca. 1 uur

 naaimachine
 kleermakerschaar
 meetlint, naald

Werkwijze:

3 op maat gesneden stukken Fat Quarter uit en strijk deze glad. De Fat
1. Zoek
Quarter stukken zijn 45 x 55 cm groot. Je kunt de stukken zo gebruiken (knip
alleen de naadtoeslagen af). De naadtoeslag is al in de stukken meegerekend. De kant en klare loopsjaal wordt dan ca. 160 cm lang en 22 cm breed.
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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie:
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2 van de Fat Quarter stukken met de smalle zijde, de goede zijden, dat
2. Leg
wil zeggen, met de bedrukte zijden op elkaar en zet de stoﬀen met spelden
op elkaar vast. Naai ongeveer 1 cm van de rand. Dan leg je het derde stuk
weer met de goede zijden op elkaar, met het aan elkaar genaaide stuk op
elkaar en zet deze ook vast met spelden. Weer ongeveer 1 cm van de rand
verwijderd stikken. Je hebt nu een stuk stof van ca. 160 x 45 cm. Klap de
naadtoeslagen uit elkaar en strijk deze.

rand vervolgens stikken en een 5
4. Deze
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geheel om te draaien. Door deze
opening wordt de gehele sjaal
getrokken en de kleine opening wordt
met de hand dicht genaaid. Dit kun je
het beste met een matrassteek doen.
Deze kun je achteraf niet zien. De
loopsjaal hoeft niet gestreken te
worden, gewoon losjes om de hals
draperen, een maal draaien (zie afbeelding) en opnieuw om de hals draperen.

Tips & trucs
Speld

Spelden

3.

Leg de goede kanten op elkaar langs en zet de stoﬀen op elkaar vast met
spelden. Naai de stof langs de gehele lengte ca. 1 cm van de rand
verwijdert aan elkaar vast. Strijk de naadtoeslag open. Ga nu met je hand in
de “schacht” en trek het uiteinde door de “schacht”, zodat de
stofranden - goede kanten op elkaar - op elkaar liggen. Zorg ervoor dat de
naden precies op elkaar liggen en bevestig de twee randen met spelden.
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Je kunt de stukken stof met grote
rijgsteken of met spelden vastzetten.
Als je de spelden op de juiste manier
aanbrengt, kun je er gemakkelijk met
de naaimachine overheen naaien.

Speld

Naairichting

Matrassteek
Met de matrassteek kun je met de hand perfect kleine openingen
dichtnaaien, zonder dat je dit later kunt zien. Daarvoor gewoon een
bijpassende kleur naaigaren nemen en een knoop aan het uiteinde
maken. Ga naar de laatste naaimachine naad, van binnen aan een
zijde uitsteken en dan naar de andere zijde van de opening gaan en
daar weer insteken. Een paar millimeter verder weer uitsteken, dan
rechtdoor naar de andere kant van de opening gaan en daar weer
insteken. Zo ontstaat een soort “ladder“. Tussendoor de draad
aantrekken – de naad verdwijnt daardoor. Steeds weer stevig
aantrekken, anders kan het zijn dat de druk op de draad te groot
wordt en deze breekt.

Insteken
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