Vilten tas met structuur

Benodigd materiaal: (Materiaal is genoeg voor alle 3 de tassen)

Artikelnummer

Aantal

Vilten tas, met hengsel, grijs, ca. 360 x 80 x 285 mm

934693

1

FIMO® effect 57 g, perzik

408521

3

FIMO® effect 57 g, mint

408532

3

FIMO® effect 57 g, aqua

408510

3

FIMO® soft 57 g, dolfijngrijs

495386

2

FIMO® soft 57 g, wit

495700

2

Siliconen stempel ca. 74 x 105 mm, Paisley

588582

optioneel

Siliconen stempel ca. 74 x 105 mm, Freestyle

588593

optioneel

Siliconen stempel ca. 74 x 105 mm, Floral

588641

optioneel

Siliconen stempel ca. 74 x 105 mm, Pauw

588674

optioneel

Stempelkussen ca. 75 x 45 mm, zwart

551914

1

Sculpey® hollekralen vormer ca. 210 x 118 x 10 mm

442590

1

Schachenmayr–Catania wol, 50 g, ca. 125 m, zwart

542603

1

Houten kralen ø 8 mm, rijggat: ca. 2 mm, zwart, 90 stuks

597697

1

Staedtler kneedmachine voor klei

438197

1

Modelleer roller ca. ø 25 mm x 200 mm

807196

1

Uitsteekvormen set ‚Ring‘ ca. ø 29 - 112 mm, set 14 stuks

541375

1

Haaknaald, aluminium met soft grip, ca. 140 mm lang

521773

1

Aanbevolen gereedschap:
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Aanbevolen gereedschap:
Uitsteekvormen set ‚Ring‘ ca. ø 29 - 112 mm, set 14 stuks

541375

1

Haaknaald aluminium met soft grip, ca. 140 mm lang

521773

1

Benodigd gereedschap:
ondergrond, modelleer-roller, spits mes, hollekralen vormer,
bakpapier, oven, haaknaald (2,5 – 3,5), spelden, borduurnaald,
naainaald, naaigaren zwart, schaar, meetlint

Handleiding
Het maken van de Fimo®schijven
1. Kneed de Fimo® soorten apart handwarm.
2. Rol van iedere kleur een plaat uit van ca.
3 mm dikte.
3. Steek, met de ring uitsteekvormen,
verschillende afmetingen cirkels uit.
4. Bestempel deze met de motieven.
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5. Steek een of twee tegenover elkaar
liggende gaten in de cirkels.
6. Deze gaten zijn nodig voor het later
aannaaien van de schijven op de tas.
7. Leg deze cirkels op de welvingen van de
kralenvormer (de vormer gaat mee de
oven in).
8. Wilt u gladde cirkels zonder welving
maken, leg deze dan op een bakplaat met
bakpapier en niet op de kralenvormer.
9. Alles in de oven op ca. 110° C
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10. Laat alles aan de lucht afkoelen.
11. Nu zijn de Fimo® schijven klaar voor
gebruik.
Het maken van het gehaakte net
1. Pak de Catania wol erbij. Haak 70 losse
steken.
2. Haak ook nog een keer 2 losse steken om
de ronding van het eerste stokje mogelijk
te maken. Haak dan in elke losse steek
(70) een stokje.
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3. Na de stokjes rij in de volgrij haakt u 7
losse steken. Deze 7 losse steken bevestigt
u aan een vaste steek in elk 5. stokje.
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Daardoor ontstaan losse steken bogen.
Let op de eerste losse steken boog wordt
met 9 steken begonnen, zodat de ronding
lukt. Haakt u nu zoals beschreven staat
tot het einde van de stokjesrij.
4. De eerste rij met bogen is gemaakt. Nu
haakt u wederom 7 losse steken, deze bevestigt u, in elke 4de steek van de vorige
losse steken boog, met een vaste steek.
Let op! De eerste losse steek boog wordt
begonnen met 9 steken, zodat de ronding
lukt. Door de verspringende losse steken
bogen wordt een net gevormd. Na de
laatste losse steek boog (van deze rij)
die u met een vast steek gefixeert heeft,
haakt u nogmaals 7 losse steken.
Haak deze losse steken in de eerste steek
van de eerste boog (van de vorige, onderste boog rij) met een vaste steek vast. (2e
boog rij is nu klaar). Om een nette boogovergang in de volgende 3e boog rij te
waarborgen, haakt u om de losse steken
van de vorige laatste boog (2e boog rij) 3
vaste steken. Nu wederom 7 losse steken
haken, deze weer in de 4e steek van de
onderste losse steken boog (2e boog rij)
met een vaste steek fixeren.
Nu zoals beschreven het net af maken.
Draadeinden vernaaien. Het net bestaat
uit totaal 13 boog rijen.

5. Het afwerken van de bogen. De 13e
boogrij en de beide kanten worden bovendien met bogen afgesloten. Begin met
het afsluiten van de eerste stokje van de
stokjesrij. Daarmee wordt bedoeld, haak
7 losse steken, fixeer deze met een vaste
steek in het begin van elke 2e boog rij
(2./4./6./8. etc.) In de 13e boogrij bevestigt
u de losse steken in de 5e steek van de 1e
boog (van de 13e boog rij). Sluit dit af. Knip
de draden af. De andere kant maakt u net
zo klaar. Nu haakt u, aan een kant beginnend, in elke losse steek boog 10 vaste
steken. Is de eerste zijkant boog afsluiting
klaar, haak dan in de laatste 13e boog rij,
in elke boog ook 10 vaste steken. Na de
onderste boog afsluiting gaat u tegenover
naar de andere zijkant afsluiting. Haak
zoals beschreven ook in elke losse steek
boog 10 vast steken en de boog afsluiting
is klaar. Knip de losse draden af en vernaai
de einden.
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6. Naai het net, op de voorkant van de tas,
met zwart garen.
7. Om de zwarte houten kralen te kunnen
bevestigen, leg u een meetling aan de
eerste stokjes rij.
8. Naai nu op de stokjes rij, met een interval
van 2 cm, een houten kraal. ugel.
9. Als laatste naait u elk afzonderlijk, de
bestempelde Fimo® schijven aan het net.
Handtas
1. Basis is de eerste beschreven handleiding
voro alle tassen te gebruiken. Behalve de
steek aanduiding is afwijkend.
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2. Voor de handtas begint u met het maken
van 37 losse steken. In deze wederom
stokjes haken.
3. Het net bestaat uit 4 boog rijen.
4. De boog afsluiting wordt met 7 losse
steken, in de 7 vaste steken gehaakt.
5. Het klaargemaakte net in boogvorm
onder de flap naaien.
6. 9 Zwarte houten kralen op de boog
afsluiting fixeren.
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7. De Fimo®-schijven aan het net naaien.
8. Over de drukknop van de tas een Fimo®schijf bevestigen.
Mobiel tasje
1. Basis is de eerste beschreven handleiding
voro alle tassen te gebruiken. Behalve de
steek aanduiding is afwijkend.
2. Voor het mobiel tasje begint u met
het haken van 15 losse steken. In deze
wederom stokjes haken.
3. Na de stokjes rij in de volgrij haakt u 5
losse steken. Deze 5 losse steken bevestigt
u met een vaste steek in elk 3e stokje.

4. Het net bestaat uit 8 boog rijen.
5. De boog afsluiting wordt met 5 losse
steken, in de 5 vaste steken gehaakt.
6. Het klaargemaakte net aan de voorkant
van het mobiel tasje naaien.
7. De Fimo®-schijven aan het net fixeren.

Veel plezier en succes gewenst door het OPITEC Creatief-Team!

