EmbroideryDesign Store
Een Baby born winter kleding set maken.
Benodigdheden voor 1 pop
1 x Zilver lintje van 90 cm
1 x Stukje bond of borg van 30 x 40
3 x Patroontje
1 x metallic garen zilver
1 x Vlies stof van 50cm (wij hebben hier voor een sjaal gebruikt gekocht bij de zeeman voor €1,30)

1 Knip alle onderdelen uit de stof met de patronen.
2 Begin met in het voorpand de 3 splitjes te naaien aan de achterzijde van de stof.

3 Borduur op de aangegeven plaatsen de borduur patronen op het voorpand.

4 Zoom de mouwen netjes om aan de korte kant en zet er daarna een stukje bond/borg aan.
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5 Knip de het achterpand voor de helft in en naai hier aan beide zijde het klitten band vast.

6 Leg het voor en achterpand met de goede kanten op elkaar en naai de schouder naad dicht en naai vervolgens de
Mouwen aan het voor en achterpand vast waardoor het een geheel wordt.

7 Vouw het geheel dicht en naai de zijkanten van boven naar beneden dicht

8 Zet nu rondom de onderkant een randje bond/borg vast aan het jurkje
en een klein strookje stof aan de rand van de hals vast om het af te werken.
9 Vouw het stukje bond dat voor de kraag is bedoeld dubbel met de goede kanten op elkaar en naai hem voor twee
deerde vast keer het geheel weer terug en aan een deerde zet je het lint vast.

10 Maak nu de hoofd band door eerst het patroon op de aangegeven plek te borduren leg vervolgens de goede
kanten op elkaar en stik de bovenkant dicht en draai het geheel daarna om vervolgens de zijnaad dicht stikken

11 Borduur nu weer als eerste de logo’s op de schoenen en vervolgens moet je het riempje met de goede kanten
dicht stikken en weer terug draaien aan de uiteinde een klein stukje klitten band zetten en ook op de schoen zelf
zet het riempje vervolgens vast in de tussen naad.

12 Zet nu eerst het bondje/borg er aan en naai de voorkant nu dicht naai daar na de voetzool rond om
vast draai het geheel nu weer terug en je bent klaar.

13 Tip voor de majo koop hier voor bij de zeeman de kleinste maat en knip de voeten er af en naai hem dicht
knip de bovenkant ook op maat stik er een tunneltje in en haal het elastiek er opnieuw door heen
en je hebt zo een hele leuke en goedkope majo voor de pop.

Groetjes Mario en Monique
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