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hoofdomvang 40-42-44-46-48-50-52-54 cm

1

PATROONDELEN

2

aantal

1 haarbandje
1 strik

1
1

BENODIGDE MATERIALEN
- 10…15 cm GOTS gecertificeerd
biologisch katoenen plattricot
(CO/EL), 160 cm breed, gewicht
210 g/m2, elasticiteit 20%

KNIPPEN
Knip de patroondelen uit plattricot zoals aangegeven in de
patroondelenlijst. Leg middenachter van het haarbandje aan de
stofvouw en knip alle andere randen van de patroondelen met
een naad van 7 mm.
WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden op een lockmachine of met de afwerkende
stretchsteek van een huishoudnaaimachine.
Haarbandje: Vouw het haarbandje in de lengte dubbel, de goede
kanten op elkaar en naai de lange kanten op elkaar. Keer het
haarbandje naar de goede kant en stoom de naad zo dat de naad
in het midden van de binnenkant zit. Steek de uiteinden van het
haarbandje een klein stukje in elkaar en naai ze met een zigzagsteek
op elkaar (u hoeft de naden niet te vouwen). Vouw en stik bij de
naad een plooi evenwijdig met de lengte van het haarbandje.
Strik: Vouw het strikdeel in de lengte dubbel met de goede
kanten op elkaar en naai de open randen op elkaar, laat een

keersplitje open in het midden. Keer de strik naar de goede kant
en sluit het keersplitje met de hand. Speld het midden van de strik
aan de binnenkant van het haarbandje op de naad en haaks op
het haarbandje. Naai de strik in het midden vast en knoop de
uiteinden aan de buitenkant van het haarbandje.
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De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé
gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is
niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen
en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproductie
ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan
door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens
verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie
van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.
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TARKISTUSRUUTU
CONTROLE VIERKANTJE
TESTQUADRAT
TEST SQUARE
KONTROLLRUTA
CUADRADO DE CONTROL
CARRÉ DE CONTRÔLE
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langansuunta/taite
recht-van-draad/vouw
Fadenlauf/Stoffbruch
grain/fold
trådriktning/vikning
droit fil/pliure
hilo/doblez

