Fabric Basket

Met gebruik van :
Dynamische Boventransportvoet F085

en Knoopsgatvoet F084

Benodigdheden:
60 cm bij elkaar passende
stoffen met ruit- en
streepdessin
60 x 60 cm met fantasie print
60 x 60 cm wattine/fiberfill
2,9 mtr band – 4 cm breed
Naaigaren, schaar, textiel pen,
lineaal

Niveau: beginnende & ervaren naailiefhebbers. Tijd : 2 ½ uur

Controleer het
doorlopen en
aansluiten van
de stof
Knip 4 kwarten van een
cirkel - met een straal van 30
cm
Naai de 4 delen
aan elkaar, met
behulp van de om
Strijk de naden
de ruiten te laten
open
aansluiten

Plaats de cirkel
op de 2e stoflaag
en knip de stof.

Leg de
cirkeldelen met
de goede kanten
op elkaar en als
onderste laag de
wattine

Herhaal voor het
knippen van de
wattine

Speld (of gebruik
klemmetjes) de
3 lagen op elkaar

Naai op 1 cm
langs de rand –
Laat een
opening over
van 10 cm.

Maak kleine
inkepingen (knip
haaks op de
genaaide stiklijn)

10 cm

Keer het geheel

Naai de opening dicht op de goede kant
(op ongeveer 2 mm van de rand)
Start met quilten van de lagen stof;
waarbij alle 3 de lagen vast
genaaid worden
(bovenkant/wattine/onderkant)
Leef je uit en gebruik je meest
favoriete decoratieve steken naar
hartelust.

Schuif de opening
van de
knoopsgatvoet zo
vermogelijk open
(4 cm) en plaats
de voet op de
machine
Teken vervolgens
de aanduidingen
voor 2
knoopsgaten op
de helft van ieder
kwart-cirkel – 2
cm vanaf de rand,
met een
tussenruimte van
4 cm

Open de
knoopsgaten

Sluit de banden
met een rechte
steek.

Teken de plaats
van de
knoopgaten op de
stof. 2 cm vanaf
de rand, 2 cm aan
elke kand van de
naad. Hehaal op
alle 4 de naden.

Naai alle
knoopsgaten.

Schuif 2 banden
van 1 mtr lang in
de horizontale
knoopsgaten.

Speld de banden
in het midden
van de cirkel vast

Naai de banden
vast op de plaats

Schuif de band
van 90 cm door
de knoopsgaten
die haaks op de
rand genaaid zijn.
Schuif ze daarna
onder de band
van de
handvatten.

Herhaal de handelingen – zie afbeeldingen

Sluit de band met een zigzagsteek..

Bravo!
De tas is klaar!.
Varieer met andere prints en stoffen.
Speel met de grootte => kleinere stofmandjes om chocolaatjes aan
te bieden tijdens feestdagen of grotere afmetingen om mee naar de
markt te gaan & extra groot om mee naar het strand te gaan!

