
Een dagboek jasje 

Nodig : een dagboek (afmeting mijn dagboek 15cm/22cm)
stof voor paneel olifant = 20cm /50cm
stof voor boord onder paneel = 10cm/50cm
stof voor bies rond dagboek = 10cm/50cm 
H630 =20cm/50cm + zig zag lint + 2 knopen 
vliesofix + stofjes voor applicatie + DMCgaren 
lint als pagina markeerder + klein klosje
calico voor de achterkant van het dagboek jasje = 30cm/50cm

ALLE OPGEGEVEN AFMETINGEN ZIJN NAADWAARDE INCLUSIEF !
Werkbeschrijving : 

Meet uw dagboek af = voorkant + rug + achterkant in de breedte + in de hoogte . 

Afmetingen van mijn dagboek = 

15cm voorkant + 2cm rug + 15cm achterkant = 32 cm + een omslag van 5cm aan iedere 
zijde = 32cm + 10cm = 42cm + 1,5cm naadwaarde = 43,5 cm in de breedte 
Hoogte = 22cm + 1,5cm naadwaarde = 23,5cm 
Knip nu voor boord onder het paneel een strook van 5,5cm/43,5cm .
Teken op 0,75cm van de rand met pilot een lijn , leg een zig zag lint op het midden van deze lijn 
en geef een stikking op het midden van het zig zag lint .
Knip nu in de stof paneel olifant een strook van 19,5cm/43,5cm en stik deze aan de 
boord strook op 0,75cm , strijk de naad naar de kant van de boord strook .
Duid nu met pilot de afmetingen van het boek aan : flap + voorkant + rug + achterkant + flap 
Neem de tekening van de olifant over op kalkpapier , neem vervolgens in spiegelbeeld ieder 
deel apart van de olifant over op vliesofix , knip uit en strijk op de door u gekozen stofjes .
Knip nu mooi uit op het lijntje (verwijder papier ) en strijk op de juiste plaats op de voorkant .
Festoneer de olifant met 1 draadje DMCgaren , voor de staart heb ik een vlechtje gemaakt  
met 12 draadjes DMCgaren .
Neem met een pilot pen  de tekst over op het paneel , strijk H630 achter het volledige paneel.
Leg in de diepvries en uw tekst verschijnt terug . 
Borduur met 1 draadje DMC garen in steelsteek de tekst . 
Strijk het paneel en knip de bies = strookjes van 2,5cm , stik eerst de strook van de boven
en onderkant aan , daarna de 2 zijkanten (hier komt geen H630 achter ! )
Plaats de 2 knopen aan de poten van de olifant .
Knip nu de calico stof op dezelfde maat als de bekomen voorkant . 
Knip en speld het lint (als pagina makeerder ) waar de rug van het boek is . 
Leg nu de voorkant + achterkant stof, rechts op rechts en stik rond om dicht ,
LET OP ! Laat een kleine keeropening , knip de hoekjes schuin af en keer om . 
Strijk het dagboek jasje en naai de keeropening met de hand dicht . 
Strijk nu de flappen naar binnen en speld vast , geef nu een stikking op 2 mm van de 
boven en onderrand ( doe dit met stikzijde in dezelfde kleur als uw bies ) 
Doe het jasje rond uw dagboek en klaar !!!

De Lander


