#Blanchebloomers
Dit patroon mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden

Benodigdheden:
-

30 cm stof (mag zowel geweven als gebreeen stoffen zijn)
Elastiek van 2cm voor de taille op maat van je kind
Elastiek van 0,5cm of kleiner voor de beentjes op maat van je
kind

Printen en knippen:
-

Printen op 100%
Beide patroondelen (front/back) op de vouw leggen en knippen in
de gekozen stof
Het is altijd beter om de grootte van de elastiek op maat van
je kind te knippen. Voor mensen die deze als een geschenkje
maken heb ik enkele afmetingen die als leidraad kunnen dienen.

0-3M
6-12M
18-24M

Taille-elastiek (cm)
36
40
48

Beentjes-elastiek (cm)
20
24
26

Werkwijze:
Stap 1: werk de zijkanten en de onderkant
van beide stukken af met de overlock –
Voor geweven stoffen is het beter om ook
de gebogen zijde van de beentjes te
overlocken.

Stap 2: Speld de onderkant van beide delen
op elkaar – goede kanten tegen elkaar.
Hecht vast.

Stap 3: Verdeel de elastiek voor de beentjes
over de volledige beenomtrek. Speld ze vast
op ongeveer 0,5 cm van de rand (net naast het
overlockstiksel).
Hecht
vast
met
enkele
rechte steken aan 1 kant en schakel dan over
naar een zigzagsteek met maximale breedte.
Trek dan de elastiek uit zodat die smaller
wordt en zigzag over de elastiek – als je er
af en toe opzit is dat niet erg, maar hoe
minder, hoe meer rek je behoudt. Eindig met
enkele rechte steken aan de andere kant.

Stap 4: Speld de zijnaden samen
kanten tegen elkaar. Hecht vast

–

goede

Stap 5: Vouw de beenomtrek om de elastiek en
hecht vast met een zigzagsteek terwijl je de
elastiek uitrekt. Ik doe dit net naast de
elastiek en op de vrije rand van 0,5cm die
je in stap 3 vrijhield.

Stap 6: Vouw en strijk de bovenrand eerst
1cm om en dan 2,5cm.

Stap 7: Stik vast, maar laat een opening van
2cm. Hierdoor rijg je de elastiek op maat
van je kind. Stik de elastiek dicht en sluit
de opening.

En nu… foto’s maken en delen op Instagram met de hashtag

#blanchebloomers

