A5 Notitieboek omslag
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A5 notitieboek, Hema 80 pagina’s gelinieerd
Eline’s Winterhuis stof ‘Happy & bright’
Stukje linnenkleur keperband
Stukje neutrale stof van 37 cm bij 24 cm (ik
heb Aina linnen gebruikt van IKEA)
(donker) bruin, en turqoise borduurgaren
Klein gekleurd haarelastiekje, doorsnede ±
4cm
Stofknoop, doorsnede 19mm
Dunne fiberfill van 35 cm bij 22 cm
Klein restje vilt
Verdwijnstift
Textiellijm
Eventueel rolmes, snijlineaal en snijmat
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Schrijf je tekst met verdwijnstift op een stukje
keperband. Borduur deze vervolgens met een
rijgsteekje en 3 draadjes splijtgaren.
Gebruik stevig pakpapier voor het maken van
een template van 35 cm bij 22 cm.
Knip een reep van de stipjes stof van 5,5 cm
bij 24 cm.
Knip voor de voorkant een stuk van 19 cm
bij 24 cm van de stof waar het bloemetjes en
het  gestreepte dessin elkaar raken. ± 9 cm
bloemetjes.
Knip of snijd 12 vierkantjes van 7cm bij 7cm
uit verschillende gedeelten van het stof paneel.
Naai de 12 vierkantjes aan elkaar door eerste
rijen te maken van 3 stuks en vervolgens deze
rijen aan elkaar te naaien. Dit word de achterkant van de omslag.
Naai de voorkant en de achterkant aan de reep
stippenstof, de stippen stof in het midden.
Knip de babuschka uit de stof en plak deze
met textiellijm en een klein stukje kant op de
voorkant. Stik langs de rand van de babuschka, en maak drie kruissteekjes op het stukje
kant met 3 draadjes splijtzijde.
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Naai de fiberfill aan de verkeerde kant van de
omslag, door de naden langs de stippenstof
door te stikken op de fiberfill.
Knip twee lapjes van 10 cm bij 24 cm, vouw
deze dubbel, met de goede kant naar buiten,
en stik door op de vouw. Deze worden straks
de insteek hoesjes.
Speld de net genaaide lapjes aan de zijkanten
op de goede kant van de voorkant. Speld
hierop het lapje voor de binnenkant, met de
goede kant naar binnen.
Speld de template op de lapjes en begin met
stikken midden-onder. Gebruik de template
om langs te stikken.
Laat 5 cm open aan de onderkant om te keren
Keer het geheel om en strijk het glad. Stik de
keeropening vlak langs de rand dicht.

Afwerking
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Gebruik een klein lapje van de stof voor het
bekleden van de 19mm stofknoop.
Naai het haar elastiekje vast midden-achter
vlak bij de rand, met een aantal steekjes over
het metalen stukje.
Knip een klein rondje uit het restje vilt, dat
past over het metalen stukje van het elastiekje
Zet het stukje vilt vast met een paar rijgsteekjes door de kaft, maar niet door het
insteekhoesje.
Probeer even waar je de beklede knop het
beste vast kunt maken, en naai deze daar vast.
Steek nu de kaft van het notitieboekje in de
insteekhoesjes

