
 
 
 
 

Cadeautassen uit editie 37 voorjaar 2012 
 
 

 
 
 
Cadeautassen* 
Benodigdheden: 
• naai- borduurmachine 
• oude kranten, lapjes of cadeau papier 
• Vliesofix 
• bakpapier 
• verf, alle soorten kunnen gebruikt worden 
• strijkbout 
• lijm 
• borduurmotieven (downloaden via 
www.stitchathome.nl indien u in het bezit bent van deze editie) 

• in plaats van borduurpatronen kunt u gebruik maken van applicaties of naaimachine 
 
 
Werkwijze kranten applicatie: 
Verf drie bladzijden van een krant en laat dit drogen. Verf Vliesofix aan de kant waar geen papier zit 
en laat drogen. Strijk de Vliesofix in stukjes op de krant (papierkant van de Vliesofix boven) en leg 
bakpapier onder de krant om afgeven van de verf te voorkomen. Verwijder het papier van de 
Vliesofix. Scheur repen van de 2e krant leg ze op de krant met Vliesofix, plaats hierover bakpapier en 
strijk dit vast. Scheur dit hierna in repen. Strijk stukken Vliesofix op de 3e krant, verwijder het papier 
en strijk hierop de krant repen onder bakpapier. Wanneer dit proces meerdere malen herhaald 
wordt ontstaat een stevige ondergrond waar ook dozen mee gemaakt kunnen worden. Scheur of 
knip de applicatie op maat. Scheur of knip ook een versiering voor het label. 
 
Werkwijze cadeau papier applicatie: 
Verzamel stukjes cadeau papier. Strijk hierachter Vliesofix, scheur of knip ze in stukken en strijk ze op 
een ondergrond onder bakpapier. Strijk Vliesofix achter de ondergrond en scheur of knip ook deze 
ondergrond in stukken. Kies een nieuwe ondergrond en strijk hier de repen of stukken papier onder 
bakpapier op. Scheur of knip de applicatie op maat. Scheur of knip ook een versiering voor het label. 
 
Werkwijze stoffen applicatie: 
Kies verschillende bijpassende stofjes, strijk er Vliesofix achter en knip ze in repen van verschillende 
breedte. Leg de repen op een stoffen ondergrond en strijk ze vast. 
 
Afwerking: 
Span de stoffen applicatie in de borduurring in. Houdt de borduurvolgorde aan. Eerst wordt de 
omlijning geborduurd en daarna de tekst. Het meander patroon kan weglaten worden of gestikt met 
de naaimachine. De papieren applicaties worden met een beetje tijdelijke plaklijm op de met Stik en 
Trek ingespannen ring bevestigd. Hierna de tekst uit borduren. Plak de applicaties met 
lijm op de zakken en de labels. Versier ze met een bontrandje, strikken of veren. 
 
Veel maak plezier! 

http://www.stitchathome.nl/

