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Ideeën van stof
Handleiding

Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
 Katoen stof 'Bloemen', ca. 1,40 m lang, ca. 50 cm breed  958613  1

Katoen stof 'Druppels', ca. 1,40 lang, ca. 50 cm breed 958635 1

Katoen stof 'Graphic', ca. 1,40 m lang, ca. 50 cm breed 958602 1

Naaigaren set, 32 kleuren, elk 15 m lang, 64-delig 516743 1

Beuken rondhout, ø 15 x 500 mm 683038 2

Katoendraad, naturel, ca. 160 m lang 537012 1

Aanbevolen gereedschap
Brother naaimachine RL 417  621174 1

Huishoud- en naaischaar, 150 mm lang 361233 1

Prym naai-, borduur- & stopnaalden set, gesorteerd, incl. doosje, 30 stuks 521382 1

Meetlint (1,5 m), dubbelzijdig bedrukt  516709 1

Spelden gehard staal, 20 g (0,65 x 30 mm) 521290 1
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Wand organizer
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De druppel-stof in de afmeting 57 x 50 cm knippen.
De stof duppel, verkeerd om leggen en strijken.

Naai het dubbele stuk stof één keer met de naaimachine in de stiksteek, 
met een randmarge van 1,5 cm en boven en een keer opening van ca. 12 - 15 cm 
rekening houden. Met zigzagsteek de rand omzoomen.
Het stuk stof door de opening keren naar de goed kant en deze met een naald en draad 
sluiten. 
Opnieuw strijken.

Houder voor de houten stokken:
De stof ca. 8 cm omslaan. (Er ontstaat een lus van ca. 4 cm 
voor de stok).
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Bewaar zakjes plaatsen.

De volgende stukken stof knippen:

Druppel  stof:
1x ca. 16 cm ø cirkel 
2x ca. 16 x 16 cm hart 
1 x 22 x 21 cm 

Graphic stof:
1 x 20 x 30 cm 
1 x 20 x 14 cm 

De rechthoekige stof dubbel leggen, omnaaien en een 
keeropening van ca. 4 cm openlaten.
Met zigzagsteek afwerken. Keren en opening met 
stiksteek sluiten. 

Het cirkel stuk stof eenmaal vouwen en omnaaien, afwerken, 
keren en sluiten.

Het dubbel gelegde hart stuk stof ook zo verwerken.

De klaargemaakte delen goed strijken.

Met de stiksteek aan de wandkleed stof vastnaaien (houten 
stokken verwijderen) en indien nodig de zakken onderver-
delen met een naad.

Met de spelden op de juiste plaats vastzetten.

Houten stokken weer plaatsen en boven een koord aanbrengen.
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Benodigd materiaal Artikelnummer Aantal
 Katoen stof 'Graphic', ca. 1,40 m lang, ca. 50 cm breed  958602  1

 Katoen stof 'Ruitpatroon', ca. 1,40 m lang, ca. 50 cm breed 958624 1

Kersenpitten, ca. 500 g 520088 1

Kussensloop, ca. 200 x 150 mm, naturel 418919 2

Naaigaren set, 32 kleuren, elk 15 m lang, 64-delig 516743 1

Aanbevolen gereedschap
Brother naaimachine RL 417  621174 1

Huishoud- en naaischaar, 150 mm lang 361233 1

Prym naai-, borduur- & stopnaalden set, gesorteerd, incl. doosje, 30 stuks 521382 1

Meetlint (1,5 m), dubbelzijdig bedrukt  516709 1

Spelden gehard staal, 20 g (0,65 x 30 mm) 521290 1

Warmte kussen

Stof in de afmeting van ca. 24 x 19 cm knippen. De bovenkanten een maal ca. 1 cm omslaan en omnaaien. Daar-
na weer ca. 1 cm omslaan en opnieuw stikken. 
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Stoffen delen ca. 16 cm van onder inslaan en het bovenste stofde-
el naar onder leggen.
De stoffen zullen ca. 4 cm overlappen, hier ontstaat de opening 
voor het vulkussen.

Het kussen keren en goed strijken. Het warmte kussen in de sloop 
plaatsen.

De randen rechts en links aan elkaar naaien.
Het kussen met kersenpitten vullen en 
vulnaad sluiten.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team
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