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UILEN - EN BLOEMENRIEM 
S  =   92-104 cm
M = 110-122 cm
L  = 128-140 cm

KNIPPEN
Knip het buitenste riemdeel uit katoen en knip het binnenste deel uit
ribfluweel zoals aangegeven in de patroondelenlijst. Het patroon van
de ceintuur* is inclusief naad. Knip de tussenvoering voor beide
riemdelen zonder naad.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden met een rechte steek en stik ze vlak langs de
rand door.

UILENPRINT, model A
Kies de gewenste groep van drie uilen van het patroonblad. Begin aan
één kant en verplaats de sjabloon zo dat de afstand tussen de uilen
gelijk is. Strijk de uilen nauwkeurig voor het naaien.
1. Trek het motief van het patroonblad over op transparant materiaal
en snijd de donkere delen van het motief uit met een chirurgenmesje.
2. Spuit lijmspray op de verkeerde kant van de sjabloon en druk de
sjabloon op het kledingstuk/de stof. Plak de randen van het motief met
behulp van schilderstape op het kledingstuk en bescherm de rest van
de stof tegen eventuele verfspatjes.
3. Doe een beetje verf op het wegwerpbord, dep het sponsje in de
verf en verdeel de verf gelijkmatig over het sponsje.
4. Dep een beetje verf tegelijk op het uitgeknipte gedeelte.
5. Laat de print goed drogen en strijk de print volgens de aanwijzingen
op de verfverpakking.

Probeer het eerst op een lapje!
Voorbereiding: Strijk tussenvoering op beide riemdelen. Strijk een
naad van één centimeter aan één lange kant van beide riemdelen naar
de binnenkant.
In elkaar naaien: Speld de ongestreken kant van de riemdelen met
de goede kanten op elkaar en naai de lange kant; eindig het stiksel 4
cm voor het uiteinde van de riem. Speld de riem zo met de verkeerde
kanten op elkaar dat het binnenste riemdeel aan beide kanten een paar
millimeter zichtbaar is. Vouw en speld de naden van één uiteinde naar
de binnenkant en naai het uiteinde vast; het andere uiteinde blijft
onafgewerkt. Stik de open lange kant van de riemdelen vlak langs de
rand van het buitenste (=bedrukte) riemdeel op elkaar.

Werk het losse uiteinde van de riem af en haal het door de D-ringen
of een gesp. Vouw het uiteinde op de binnenkant van de riem en naai
het vlak langs de gesp of de D-ringen vast.

BENODIGDE MATERIALEN
- 5 cm effen (model A) of bedrukte popeline (model B)
- 6 cm ribfluweel
- 11 cm tussenvoering, Vlieseline G 700
- gesp zonder pin of twee D-ringen, de ceintuur
  wordt 30 mm breed
Print, model A:
- textielverf, Gütermann
- chirurgenmesje of een scherp schaartje
- transparant materiaal (bijvoorbeeld showtas) voor de sjabloon
- Gold-Zack lijmspray
- schilderstape
- wegwerpbord en - lepel
- sponsje

PATROONDELEN aantal breedte lengte

S M L
1 buitenste riemdeel* 1 4,5 cm 80 cm 85 cm 90 cm
2 binnenste riemdeel* 1 5,5 cm 80 cm 85 cm 90 cm
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