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TOKYO CAT

WERKBESCHRIJVING
Algemeen: Naai de delen van het motief vlak
langs de rand vast met een rechte steek met
garen in de kleur van de lapjes tenzij anders
aangegeven. Hecht de uiteinden van het garen
met korte steekjes heen en terug af en steek de
uiteinden van het garen naar de verkeerde kant.

1. Trek elk deel van het motief over op de
papieren kant van de tweezijdig plakbare tussen-
voering. Houd er rekening mee dat de kat in
spiegelbeeld op het patroonblad staat.

2. Knip de delen van de tweezijdig plakbare
tussenvoering uit met een ruime naad en strijk
de delen op de verkeerde kant van de lapjes.

3. Knip de delen vervolgens nauwkeurig uit langs

de omtrek. Verwijder de beschermende papier-
laag van de delen aan de verkeerde kant.

4. Controleer de plek van het motief en speld
de romp van de kat vast maar strijk de romp
nog niet vast.  

5. Leg de rode onderblaadjes van de bloemen
op de stof onder de achterpootjes van de kat
en leg de romp van de kat opzij. Strijk en naai
de onderblaadjes vast. Strijk en naai de roze
bloemblaadjes over de onderblaadjes.

6. Strijk de romp van de kat vast. Strijk en naai
de wangen en de halsband van de kat.

7. Strijk en naai de gele delen van de kat vast:
voorhoofd, puntje van de staart, medaillon en

vier vlekjes.

8. Strijk en naai de oranje delen vast: de bin-
nenkant van de oren, de drie strepen op het
voorhoofd, de strepen op de linker zijkant, de
pootkussentjes op het pootje en de stipjes op
de bloemblaadjes.

9. Strijk en naai de groene blaadjes vast.

10. Naai de romp van de kat rondom en de
omtrek van de kop en de pootjes met donkergrijs
garen. Strijk en naai het puntje van de neus van
de kat. Naai de mond, de ogen, de snorharen
en de teentjes op de pootjes met een rechte
steek met donkergrijs garen.

Hecht de draden aan de achterkant af en
stoom de applicatie.

BENODIGDE MATERIALEN
- lapje wit katoenen plattricot
- lapje geel, hard roze, roze, oranje,
  groen en zwart ribfluweel
- donkergrijs garen en garen in de kleur
  van de lapjes
- tweezijdig plakbare tussenvoering,
  Vlieseline® Vliesofix

DELEN VAN HET MOTIEF KLEUR

1 romp kat wit
2 voorhoofd, puntje staart en medaillon geel
3 vier vlekjes geel
4 onderblaadjes bloemen en halsband hard roze
5 bloemblaadjes en wangen kat roze
6 binnenkant oren en strepen voorhoofd oranje
7 pootkussentjes en stipjes bloemen oranje
8 blaadjes bloemen groen
9 puntje van de neus zwart
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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 produc-
tie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een
apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is.

Alle rechten voorbehouden.
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