Shawl
Scarf
hobby

line

Raak ook geïnspireerd en naai
deze mooie shawl heel eenvoudig
met uw naaimachine uit de
Pfaff hobby line!
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U heeft nodig:
• 120 cm meerkleurig gestreepte stof
in roze, paars, oranje, bruin en
blauw katoen
• 10 cm opstrijkbare vlieseline
• 6 kralen
• 48 parels
• 48 pailletten

• 16 oogjes
• Bijpassend naaigaren in roze,
paars, oranje, bruin en blauw
• Transparant garen voor het
bevestigen van de kralen
• Keernaald (optionele accessoire)

1. Knippen
Er is al rekening gehouden met een naadtoeslag
van 1 cm.
• Knip 4 stukken, 19 x 112 cm gestreepte stof.
• Knip 16 stukken, 3 x 50 gestreepte stof.
• Knip 2 stukken, 8 x 19 cm vlieseline.

2. Naaien
• Leg 2 stukken van de 19 x 112 cm gestreepte
stof met de goede kanten op elkaar. Naai deze
aan elkaar met een rechte steek door de korte
kanten met elkaar te verbinden. Strijk de naad.
Doe hetzelfde met de andere 2 stukken. U heeft
nu 2 lange stroken stof. 1 strook is de voorkant
van uw shawl en de andere de achterkant.
• Strijk vlieseline aan de korte kanten van de
achterkant van de shawl.
• Leg de voor- en achterkant met de goede kanten
op elkaar. Naai de lange delen aan elkaar met
een rechte steek. Laat een korte kant open.
Shawl omkeren en strijken. Naai de open kant
met de hand dicht.
• Geef op de onderkant van de shawl aan waar
de oogjes moeten komen (zie illustratie). Volg de
instructies op de verpakking voor het bevestigen
van de oogjes.
• Vouw de 3 x 50 cm gestreepte stof delen in de
lengte dubbel (verkeerde kant buiten) en naai
de lange en één korte kant dicht. Keer de sliert
om met de keernaald. Strijken en de open kant
met de hand dichtnaaien. Doe dit voor alle 16
slierten.
• Versier de shawl met de kralen, parels en
pailletten (zie illustratie). Rijg een sliert door
ieder oogje en knoop deze vast. Er bevinden
zich 3 kleine bloemen aan ieder uiteinde van de
shawl. Elke bloem heeft een kraal in het midden
en de 8 parels met pailletten vormen de blaadjes.
Knoop ze vast met transparant garen.Veel
plezier met uw shawl!
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