
KRALEN VERSIERING

BENODIGDE MATERIALEN

Model A. Bloemenhanger
- 40 cm blauw satijnlint, 2 mm breed
- 40 cm roze satijnlint, 2 mm breed
- kunststof kralen met grote gaten,
  ø 12 mm: 4 roze, 3 blauwe, 2 paarse kralen
- roze, blauwe en paarse grote
  bloemvormige kraal, ø ca. 20 mm

Model B. Hartjeshanger
- 80 cm oranje satijnlint, 3 mm breed
- 7 kunststof kralen met grote gaten in
  verschillende kleuren, ø 12 mm
- 3 grote hartvormige kralen, ø ca. 15 mm

Model C. Geappliqueerde
hartjeshanger
- 35 cm oranje taftlint, 8…10 mm breed
- grote bloemvormige kraal, ø ca. 17 mm
- 2 lapjes oranje fluweel van 10 x 10 cm
- 5 x 5 cm oranje taft
- stukje in water oplosbaar borduurvlies,
  Vlieseline® Soluweb
- stukje scheurbare tussenvoering,
  Vlieseline® Stikvlies
- stukje tweezijdig plakbare tussenvoering,
   Vlieseline® Vliesofix

copyright © STUDIO TUUMAT OY   PL 46    90401 OULU  FINLAND  INFO: ottobre@ottobre.fi

WERKBESCHRIJVING

A. Bloemenhanger

1. Knip het blauwe en het roze satijn-
lint in tweeën. Vouw beide stukjes roze
en één stukje blauw lint dubbel en
knoop de uiteinden stevig vast.

2. Haal de satijnen lusjes door de
kralen; het blauwe lint door de blauwe
en het roze lint door de roze en paarse
kralen, de bloemvormige kralen eerst,
volgens afbeelding A. Als de gaten van
de kralen te klein zijn haal het lint dan
met behulp van naald en draad door
het gaatje.

3. Haal het tweede stukje blauw lint
door de kralenhangers. Haal het blauwe
lint nog door de laatste kraal en knoop
de uiteinden stevig vast.

B. Hartjeshanger

1. Knip het oranje lint in vieren. Vouw
drie stukjes dubbel en knoop de uit-
einden stevig vast.

2. Haal de lintjes door de kralen vol-
gens afbeelding B. Als de gaten van de
kralen te klein zijn haal het lint dan
met behulp van naald en draad door
het gaatje.

3. Haal het vierde lintje door de kra-
lenhangers. Haal het lint nog door de
laatste kraal en knoop de uiteinden
stevig vast.

C. Geappliqueerde hartjeshanger

1. Trek het kleine hartjesmotief over
op tweezijdig plakbare tussenvoering
en strijk de tussenvoering op de ver-
keerde kant van het lapje taft. Knip
het motief langs de omtrek uit. Ver-
wijder de papieren beschermlaag van
de tussenvoering en strijk het hartje
op de goede kant in het midden van
een lapje fluweel. Speld een stukje
scheurbare tussenvoering op de ver-
keerde kant van het lapje fluweel en
appliqueer het taft hartje met een
smalle dichte zigzagsteek op het lapje
fluweel. Verwijder de scheurbare tus-
senvoering.
2. Leg beide lapjes fluweel met de ver-
keerde kanten op elkaar, en daarna op
scheurbare tussenvoering. Vouw het
taftlint dubbel en leg de uiteinden van
het lint tussen de lapjes fluweel.
3. Trek het grote hartjesmotief met
een verdwijnstift over op in water op-
losbaar borduurvlies. Speld het bor-
duurvlies op de goede kant van het
fluweel zodat het taft hartje en de uit-
einden van het taftlint binnen de om-
trek van het grote hartjesmotief zitten.
Borduur de omtrek van het grote mo-
tief met een smalle dichte zigzagsteek.
Verwijder de scheurbare tussenvoering
en los het borduurvlies op door met
een nat lapje te deppen.
4. Knip het overtollige fluweel zo dicht
mogelijk langs de steek af; knip de rand
van de fluwelen delen apart af en let
op dat u niet in het taftlint tussen de
delen knipt. Naai indien gewenst op
de buitenrand van het grote hartje
een afwerkende tweede stiksel met
een smalle dichte zigzagsteek.
5. Haal het lint door de grote
bloemvormige kraal (zie afbeelding C).

A B C

Model C. Hartapplicatie 1:1

� �


