Fil Strikje
Heb je een restje stof over? Maak er strikjes van! Bevestig ze op een brochespeld zodat je jongen er als
een echte heer uitziet of op een haarspeld voor je meisje.

Wat heb je nodig?
• Restje stof (minimum 17 x 12 cm)
• Stofschaar

❸ 	Duw het geheel weer door de
		
		
		
		
		

opening zodat alles opnieuw
op zijn plaats komt te zitten en
naai met een fijn steekje
de opening dicht. 		
Strijk de naden plat.

• Naaigaren
• Naainaald
• Kopspelden
• Naaimachine

❹ 	Rijg met naaigaren en naainaald
		
		
		
		

grote steken in het midden van
de rechthoek en frons aan. Leg een
knoop in het garen zodat de
strik aangefronst blijft.

Hoe ga je te werk?
❶ 	Knip een vierkant van 12 x 12 cm uit de stof. Vouw het vierkant
		
		
		
		

dubbel met de goede kant naar binnen en stik de korte zijde
op 1 cm, maar laat een opening in de onderste helft van de 		
naad. Vouw nu dubbel in de andere richting zodat de goede
kant van de stof naar buiten ligt.

❺ 	Knip een andere rechthoek van 7 x 5 cm
		
		
		
		
		
		
		
		

❷ Vouw bovenaan van beide randen 1 cm naadwaarde naar
		 binnen toe zodat deze met de goede kanten op elkaar liggen.
		 Steek je vingers door de opening in het zijnaadje, neem de
		 omgevouwen naadwaarde vast en trek het door de opening
		 zodat je de naad rondom rond kunt dichtstikken op 1 cm.
		Niet evident, maar het lukt je zeker!

uit de stof voor het middenstukje. Vouw
deze rechthoek dubbel met de goede 		
kant naar binnen en stik de
lange zijde op 1 cm. Keer het nu
binnenstebuiten zodat de goede kant
naar buiten ligt. Strijk plat
en zorg ervoor dat de naad aan de onder
kant van het deel in het midden ligt.

❻ 	Draai het middenstukje rond het midden van de gefronste strik
C
		 en naai het dicht met de hand aan de achterzijde van de strik.
		Leg vervolgens een brochenaald of haarspeld op de achterzijde
		 van de strik en naai vast ter hoogte van het naadje.
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