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VANMARIEKE
Maak je eigen stoffen vlaggetjeslijn!
Wat heb je nodig voor een vlaggetjeslijn van 3 meter (±12 vlaggetjes)?
-

3 meter (=1 rolletje) biasband van 2 cm breed

-

bijpassend garen

-

2 FQ’s leuke stofjes van VANMARIEKE

-

Stuk karton van ongeveer 15x20 cm

-

naaimachine

-

strijkijzer

-

breinaald

-

schaar

-

pen

-

1 vlaggetjessjabloon

Hoe maak je de stoffen vlaggetjeslijn?
Trek het sjabloon over op karton en knip dit uit. Teken met behulp van dit sjabloon 12
vlaggetjes uit op beide stoffen (om en om, zodat je de stof volledig kunt gebruiken).
Knip de vlaggetjes uit.
Leg voor elk vlaggetje twee verschillende stukjes stof met de goede kanten naar
binnen tegen elkaar aan en stik langs de twee lange zijden (0,75 cm naad) de
vlaggetjes dicht (laat de bovenzijde open).
Knip eventueel het puntje van de vlaggetjes (onder de stiknaad) af en keer de
vlaggetjes om.

Gebruik een breinaald (of een schaarpunt, pas op dat je niet door je stof heen duwt!)
om het puntje van het vlaggetje mooi scherp te krijgen.
Strijk de vlaggetjes glad.
Vouw het biasband dubbel en strijk het (dit maakt het gemakkelijker om je vlaggetjes
in elkaar te zetten).
Stik ongeveer 30 cm biasband aan elkaar en begin dan de vlaggetjes ertussen te
zetten, laat tussen de vlaggetjes elke keer 10 cm ruimte. Wissel de voor- en
achterkant van de vlaggetjes telkens.
Tips:
 Je kunt je variëren met de grootte van de vlaggetjes.
 De afstand tussen de vlaggetjes kun je aanpassen naar voorkeur.
 Versier de vlaggen met strijkvelours (flockfolie), lintjes etc.
Toch nog vragen na het lezen van dit patroon of kom je er niet helemaal uit? Je mag
altijd contact met ons opnemen: marieke@vanmarieke.nl
Copyright 2017 | VANMARIEKE – www.vanmarieke.nl. Maak geen kopieën van dit patroon. Bestemd
voor persoonlijk gebruik.
Vlaggetjeslijnen gemaakt van dit patroon mogen niet verkocht worden.

Patroon stoffen vlaggen (op ware grootte, inclusief naadtoeslag).

