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Dombo opbergzak voor baby spullen maken.

Benodigdheden.
Kosten +/- € 25,2 x Karton voor rondjes van 8 cm
1 x Blauwe fleece deken (bij blokker gekocht)
1 x Roze flanel stof van 140 x 100 (kan ook van onderlaken)
1 x Borduur patronen
1 x Strijk vliseline 1 strekkende meter
4 x Ritsen van 20cm
1 x Stok rond van 1 meter
1 x Vibervil 3 meter
1 x Geel stukje stof van 20 x 30
1 Print alle pdf file’s uit en plak deze met plakband aan elkaar met het corresponderende nummer bij elkaar
waardoor je dit op de stof kan leggen en zo de stof op maat uit kan knippen knip +/- 1 cm groter dan het patroon.

Zo moeten ze er dan uit zien de kleuren van de stof staan op het patroon.
2 Als alles is uit geknipt dan moet alle roze delen en boven kant van de voet worden verstevigd met strijk vliseline.

3 Naai nu de twee kleine roze delen van het oor aan elkaar vast maar alleen de midden naad dus niet rondom dicht
maken doe dit twee keer (linker en rechter oor)

4 Sla het terug zodat de versteviging tegen elkaar komt te liggen en de goede kant naar voren komt
Leg dit kleine deel van het oor nu aan de onderzijde van het grote deel van het oor

5 Leg nu de blauwe delen ven het oor (achter kant oor) met de goede kant tegen de goede kant van het roze aan

En stik vervolgens de rondingen dicht dus alleen de zijnaad open laten
6 Naai met de hand het vibervil vast aan de gestikte zijnaad en draai hem nu terug (binnenstebuiten)

7 Naai nu de twee oren vast aan de achter kant van de olifant naai eerst het roze deel vast en dan het blauwe deel

8 We gaan nu de slurf in elkaar zetten dit doen we door de twee delen aan elkaar te naaien.
Laat het bovenste gedeelte alleen nog open dit is voor het vullen van de slurf.

Als hij in elkaar zit keer de slurf dan terug zodat de rafels aan de binnenkant komen.
Vul nu de slurf met vibervil tot hij mooi stevig is.
9 Naai de eerste helft van de rits vast in de opening van het gat dat in het midden zit van de zijkant voet

En de andere zijkant van de rits aan de andere zijde bevestigen van het gat keer dan de goede kant
Naar je toe en stik hem door

10 Zet nu de twee uiteinde van het lapje waar de rits in zit ook aan elkaar vast zodat er een cirkel ontstaat
Zet de cirkel nu vast aan het roze ovalen deel aan de voet vast

Doe dat 2 x zodat je twee voeten krijgt
11 Nu maken we de voor poten begin met de rits vast te zetten aan de lange zijde van het blauwe lapje
en doe de andere zijde van de rits vast aan de andere zijde van het lapje keer hem om en stik het geheel door

12 Maak van de vier roze rondjes en de twee stukjes karton twee aan twee aan elkaar
Dus stof dan karton en dan weer stof en dan dicht stikken doe dit 2 keer
13 Maak aan elke poot een rondje vast aan het uiteinde

14 Maak op het gele gedeelte nu een patroontje van timmy

Vouw de muts dubbel en stik de zijnaad geheel dicht
Draai het geheel nu om en sla de rand aan de onder zijde om zodat je een opstaand randje krijgt
En stik dit rond om vast zodat het er zo uit komt te zien

15 Maak nu ook het gezicht van dombo op de voorkant van de dombo

16 Bevestig nu de slurf van dombo op de goede plek

17 Stik nu de achter poten vast op de dombo zie voorbeeld

18 Leg de dombo met zijn gezicht nu naar voren op de grond
Leg vervolgens onder de wangen de voor poten
Leg de achterkant van dombo met de goede kant de voor kant
Nu zitten de voor poten tussen de twee lagen in
Stik het geheel nu aan de zij naad dicht zodat de poten vast komen te zitten
Let op laat de onderkant nog iets open om hen nog terug te kunnen draaien

19 Doe nu het vibervill aan de zij naad vast zetten zie oren en keer het geheel terug

20 Naai nu nog met de hand de onderkant dicht
Maak van de blauwe stof nog 3 lussen verdeel deze over de achterkant en steek hier de stok door heen
Hier door kan je hem mooi ophangen aan de muur

vul hem met leuke baby spullen en klaar is de dombo

