
RETRO QUILTJE 2020
NODIG : harten kapstokje 20cm

achtergrondstofje 22cm/25cm + H630 = 22cm/25cm
kantjes , knoopjes , lintjes , haakgaren fijn voor roosje , parel , stofje 12cm/15cm
transferpapier aangepast aan uw printer + stukje calico stof 15cm/15cm + stukje H630
achterkant stof voor het quiltje uit te dubbelen + ophangsleuf = 30cm/30cm 

WERKBESCHRIJVING :
Print de foto op het transferpapier (volg de werkbeschrijving van uw transferpapier ) knip uit 
en strijk de foto op het stukje calico stof (volg terug de werkbeschrijving van uw transferpapier )
Knip de foto uit met een kartelschaar , strijk op de achterkant van de foto H630 (zie foto )
Knip de achtergrondstof op 22cm/25cm en strijk aan de achterkant H630 .
Maak nu een mooie lay-out met de foto en uw kantjes , lintjes en knoopjes (zie foto)
Speld de stofjes en kantjes vast en rijg nu eerst deze vast met katoenen garen (zie foto) 
Naai vervolgens de knoopjes , strikjes enz. aan .
Als alles vast zit op de achtergrondstof gaan we het quiltje uitdubbelen ,
knip de achterkantstof op dezelfde grote als de voorkant , leg de delen rechts op rechts , stik 
het contour maar laat een kleine keeropening langs onder , knip de naden bij en keer om ,
haal goed de hoekjes uit , strijk en naai de opening dicht .
Dan heb ik het pomponnetjes lint op de voorkant onderaan vastgenaaid .
Knip een ophangsleuf ( 5cm/20cm) , strijk de korte kanten om en vervolgens de 2 lange kanten ,
speld vast op de gewenste hoogte en naai met een onzichtbare steek vast . 
Uw retro quiltje kan al aan zijn harten kapstokje hangen .

WERKBESCHRIJVING ROOSJE HAKEN ( gebruik hiervoor fijne haakkatoen )
* haak 36 kettingsteken 
*  1 stokje in de 5de kettingsteek , haak 1 losse + 1stokje in dezelfde steek als vorig stokje 
*    1 losse en 1 kettingsteek overslaan  
    1 stokje + 1 losse + 1 stokje in dezelfde steek als het vorig stokje 
DEZE LAATSTE 2 STAPPEN HERHALEN TOT OP HET EINDE 
Je eindigt met 3 losse en je keert uw haakwerkje 
* 5 stokjes in de eerste opening haken + in de volgende opening 1 vaste haken 
* 6 stokjes in de volgende opening + 1 vaste in de volgende opening 
DEZE STAP HERHALEN TOT HET EINDE 
Roosje oprollen en vastnaaien en dan op uw quiltje zetten .

IK BEN NU AL BENIEUWD NAAR JULLIE VERSIE VAN HET RETRO QUILTJE !
IK WENS JULLIE EEN JAAR TOE WAARIN ALLES MAG ! EN VOORAL VEEL PATCH PLEZIER !
LIEFS KATIE X

Pas nu heb ik het gehaakte roosje vast genaaid op de voorkant van het quiltje . 

De Lander


