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Patroongewichtjes   

  

Materialen   Patroon   

  
● restje   katoen    
● decozand   of   rijst   
● trechter   
● bijpassend   garen   
● spelden   en/of   quiltclips   
● stofmarker   
● liniaal   of   geodriehoek   

  
Teken   op   papier   of   karton   een   rechthoek   
van   10   bij   20   cm.   Dit   is   inclusief   0,5   cm   
naadtoeslag   rondom.   
  

Wil   je   grotere   patroongewichtjes,   neem   dan   
15   bij   30   cm.     
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Stap   1:    knip   een   aantal   rechthoeken   uit   de   stof   van   10   bij   20   cm.   

  

Stap   2:    vouw   dubbel,   speld   en   stik   twee   zijdes   op   0,5   cm   (zijkant   voetje).   
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Stap   3 :   knip   het   hoekje   schuin   af.   Markeer   de   vouw   met   een   speld.   

  

Stap   4:    vouw   de   naad   naar   de   speld   toe...   
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…   speld   en   stik   de   naad   vast.   Laat   een   gat   van   2,5   -   3   cm   open   om   te   keren.   

  

Stap   5:    keer   en   pers   het   patroongewichtje.   
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Stap   6:    pak   een   trechter   en   het   decozand   erbij.   Vul   de   zakjes   met   5-7   eetlepels   
zand,   tot   het   zakje   voor   ongeveer   ¾   vol   zit.   

  

Stap   7:    naai   het   gat   dicht   met   een   onzichtbare   hand   steek,   oftewel   laddersteek.   
Begin   met   een   stikseltje   onderaan   het   gat.   Stop   het   uiteinde   van   de   draad   in   het   gat.   
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Maak   een   stikseltje   vlak   onder   de   vouw   van   de   naadtoeslag.   Maak   nog   een   
stikseltje,   recht   tegenover   het   eerste   stikseltje,   aan   de   andere   kant   van   het   gat.   Ga   

zo   heen   en   weer   en   trek   tussendoor   de   draad   aan   zodat   het   gat   sluit.   

  

Steek   aan   het   einde   de   naald   vlak   onder   de   rand   van   de   stof,   trek   de   draad   aan…   
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...   en   duw   de   naald   terug   door   het   lusje   wat   dan   ontstaat.   Herhaal   nog   een   keer.   

  

Steek   de   naald   nu   onder   de   twee   stikseltjes   die   je   net   hebt   gemaakt,   trek   aan,   en   
steek   voor   de   3e   keer   de   naald   terug   door   het   lusje.   
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Steek   de   naald   precies   in   de   punt   van   het   patroongewichtje   weg,   en   laat   hem   
verderop   weer   uit   de   stof   omhoog   komen.   

  

Knip   hier   de   draad   pas   af.   Het   patroongewichtje   is   nu   af!   
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