Wij rechthoekige zakken op een rokje!
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Ideaal om je kleine lapjes stof een ereplaats te geven.
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Of om te versieren!
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Maar we houden niet van
vervelende uitpuilende hoekjes...
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... en die kom je weleens tegen als je zakjes maakt.
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- NODIG Twee lapjes stof van 38 cm hoog en 15 cm breed,

Maar niet met deze tutorial. Klaar? Start!
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twee lapjes dunne versteviging
van 13 cm breed en 18 cm hoog.

Strijk de versteviging vast op de verkeerde kant van de stof,
op 3 cm van de bovenrand, in het midden van de breedte.
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Vouw dubbel over de korte kant, goede kanten
van de stof op elkaar, en speld de stofranden samen.
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Stik op 1 cm, ongeveer 4 cm links en 4 cm rechts,
zodat je in het midden een ruim keergat houdt.
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Leg het over een hemdenplankje of iets gelijkaardigs om te
strijken, en strijk de naadwaarde weg van de versteviging.

11

Leg plat zodat de versteviging volledig vooraan ligt.
Opgelet, niet strijken! Stik links en rechts dicht op 1 cm.
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Knip de hoekjes bij.
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Keer door het keergat.
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Duw de hoekjes netjes uit.

Strijk plat.
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Doorstik aan de goede kant op iets meer dan 2 cm.
Aan de achterkant wordt je keergat zo in 1 beweging mee dicht gestikt!
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Positioneer de zak op de rok. Bijvoorbeeld op 5 cm van de onderrand en 8 cm van
de zijkanten. Speld nog niet vast, maar markeer de hoeken met speldjes.
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Draai de rok met de verkeerde kant naar buiten: de speldjes geven aan waar de
zak komt. Verstevig deze zone, knip de versteviging overal 1 cm groter dan de zak.
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Stik vast op een paar mm van de rand van de zak,
de bovenkant laat je uiteraard open.
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Speld de zak op zijn plaats.
Gebruik voldoende spelden.
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Verstevig de bovenhoeken met een schuin stiksel zoals op de foto.
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Mooi hè? Deze stoffen vind je op www.lottemartens.com:
uni polyesterviscose 014,

Klaar!
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met French Terry lukt het ook! Stoffen op www.aboutblue.be
rok: uni 9 blue haze ••• top: sparkling soda
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stof: Breeze dia viscose (www.aboutblue.be)
elastiek: handgeprinte elastiek (www.lottemartens.com)
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En nu is het jouw beurt!
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