Deze knutseltip is een idee van De Banier, alle materialen vind je in onze winkels of op www.debanier.be

Werkomschrijving
Pennenzak met kurkstof
nodig
Kurkstof
Katoenen stof
Een leuke deco-rits 20 cm
Naaigaren
naaimachine

omschrijving
Knip uit je katoen en kurkstof telkens een stuk van 24 x 23 cm.
Leg deze met de goede kanten op elkaar en stik rondom op 1 cm van de rand, laat een keergat
open van +- 6 cm in de korte zijde van het werkstukje.
Keer het geheel om en strijk de naden mooi plat.
Naai de rits op de lange kanten van je werkstuk. Leg de rits op de kurkkant, de stof komt
onderaan net tegen de rits aan. Stik dan met dezelfde kleur garen als de rit net naast het
decorandje. Doe dit ook met het andere deel van de rits, deze kan een beetje lastig worden
omdat je nu met een “buis” van stof zit.
Draai het werkstukje met de katoen naar buiten, doe de glijder van de rits halverwege.
Duw je werkstukje plat zoals je wil dat het pennenzakje wordt, wij deden de rits ongeveer op 3
cm van de bovenrand.
Dan stik je de zijkanten toe op 1 cm van de rand.
Onderaan trek je de hoekjes een beetje open en stik je hier loodrecht op het stiksel van de
zijnaad, zo krijg je volume in de pennenzak.
Nu keer je de pennenzak met de kurk naar buiten, duw de hoekjes goed uit en klaar!
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