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Benodigd materiaal:
katoenen stof oranje en bruin geruit,
sleutelring met karabijnsluiting,
knopen voor decoratie,
vliesline®, naaigaren

Benodigd gereedschap:
strijkijzer,
naald
naaimachine,
schaar
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Sleutelhanger gemaakt van stof
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Sleutelhanger gemaakt van stof
Een leuk naaiproject voor beginners!
Ideaal als geschenk of voor je eigen sleutel.
Materiaal:
2 stroken stof van 5 x 16 cm (incl. naaitoeslag)
2 stroken vliesline® 5 x 16 cm,
sleutelring met karabijnhaak,
knopen voor decoratie,
naald en naaigaren,
strijkijzer,
naaimachine

K

nip uit de katoenen stof 2 stroken van 5 x 16 cm. Je
kunt verschillende stoffen gebruiken, zo kunnen bijvoorbeeld heel eenvoudig stofresten worden gebruikt! Om de
sleutelhanger meer stabiliteit te geven, strijk je vliesline®
op. Dit is een lichtgewicht strijkinleg die men tot 40° kan
wassen. Knip 2 stroken van 5 x 16 cm uit en strijk bij gemiddelde temperatuur ca. 8 seconden steeds 1 strook op
de linker zijde van de stofrest.
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eg de twee stroken met de goede kanten op elkaar,
daarbij steeds de “mooie” zijde zonder het vliesline ® op
elkaar leggen. Beginners kunnen de stroken met eenvoudige
rijgsteken in elkaar naaien of met spelden vastzetten. De
stofstroken zijn inclusief de naadtoeslag van 0,5 cm uitgeknipt. Laat een klein stukje open om de hanger te kunnen
draaien!

N° 103.446

Knutselidee

com

Sleutelhanger gemaakt van stof
Als hulpmiddel kun je het voetje van de naaimachine gebruiken – de rand van het voetje en de streep moeten precies
boven elkaar liggen, dan naai je ca. 0,5 van de rand verwijderd.

I

ndien nodig, kun je de naairanden nog iets innemen. Met
behulp van een breinaald voor een vest de sleutelhanger
door het kleine gat openen. De randen mooi naar buiten
drukken en kort strijken. Sluit het gat met de hand met
naald en draad.

B

uig aan een uiteinde van de stof ca. 1,5 cm om en naai
deze lus aan de sleutelhanger vast. Hier kunt je de sleutelhanger insteken. Tot slot kun je naar believen qua kleur
bijpassende knopen opnaaien.

TIPS
In plaats van knopen opnaaien kun je bijvoorbeeld ook linten of kralen opnaaien, sierstenen
opplakken of applicaties opstrijken!

Naai nog een qua kleur bijpassend telefoonzakje – de handleiding vind je op www.aduis.com bij
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onze knutselideeën!

