
Gekke meiden met een sroot hort quiltie
WERKBESCHRÏJWNG :

Knip 9 rechthoeken von 20cm hoog /L6,5cm breed noodwoordevanO,TScm inclusief
in uw fovoriet kleurtje (ik heb roze gebruikt )

Knip 9 rechthoeken von 15cm hoog /LZcmbreed noodwoarde von 0,75cm inclusief
in een licht ochtergrondstof je (zie foto op FB)

STAP 1: overlock oÍ zig-zag de 9 rechthoeken van 20cm/ 16,5cm

STAP 2 z neem het potroon vqn heï ovool over op H250
kies 1 of meerdere stofjes uit (foto 3 op FB)
stríjk het ovool in H250 op de ochterkont von uw stof en knip uit met 4mm naqdwoqrde

lijm de noadwoorde om met sew-líne glue , oan de binnenkont von het ovool go je enkele
knipjes moeten geven. Doe dit 9X

SïAP 3: nooi het ovoal met een onzichtbore opplicotiesteek op het lichte ochtergrondstofje
controleer uw zelf ! Steekjes lopen ols een stiksteek aan de ochterkont (foto ó op FB )
Doe dit 9X

SïAP 4: knip de overtollíge achterqrondstof weg rond het ovqol (foto ó op FB )
Doe dit 9X

STAP 5: nooi het ovqol mooi in het midden op de rechthoek van ZOcm/ 16,5 cm

Doe dit 9X
SïAP 6t neem het potroon von de binnenkqnt von het ovool ( ik heb dit gedaon met frezerpopier )

en knip het ovool 9X in H630 (foto 8 op FB)
STAP 7: neem de tekening over op kolkpopier ,het is niet nodíg von tekst , haor enz. ovet te nemen

teken de delen die in vliesofix moeten komen in spiegelbeeld over op de vliesofix
knip uit en strijk op de ochterkqnt van de door u gekozen stofjes
knip nu mooi uit op het lijntje , verwijder het popier en strijk met behulp von uw kolkje
op de juiste ploots

STAP 8: neem nu met een sew-line potlood ol de delen die moeten geborduurd worden over op

de ochtergrondstof vb. teksï ,haor enz.

STAP 9: knip longs ochter de binnenkqnt vqn het ovaol uit (foto 11 op FB)
strijk nu het ovool in H630 tegen de ochterkont LET OP ! Niet op de H630 strijken !

STAP 10: fssle^eer deopplicoties met l droodje DMC-garen
borduur de tekst enz. met 2 droodjes DMC-goren ,het hqor von de meisjes heb ik met
1 droodje DMC gedoon . ïk heb bijno olles in de ochteruitsteek geborduurd .

Noar eigen smook kon je de tekening opsmukken met kontjes , strikjes ,knoopjes ...

Zijn er stappen die jeniet goed begrijp ,heb je hulp nodig aarzel don niet voor mij te contocferen
telefonisch op A57/368949 of via Messenger /videochat
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