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G O G R A C Y . C O M
L E U K E  D I Y  I D E E E N  V O O R  I E D E R E E N !



STAP VOOR
STAP



Stap 3: Vlaggetjes strijken

Keer de vlaggetjes binnenstebuiten en strijk ze mooi
glad. Deze stap is trouwens echt een must. Sla deze
stap dus zeker niet over en pak het strijkijzer erbij. Door
de vlaggetjes glad te strijken, naai je ze straks mooier en
strakker aan de lijn vast.

Stap 4: Vlaggetjes vastnaaien aan de lijn

Vervolgens speld je de vlaggetjes aan het
opengevouwen biaisband. Probeer evenveel ruimte
tussen de vlaggetjes te laten door middel van 
een liniaal. Naai vervolgens de vlaggen aan de lijn vast. 

De vlaggetjes zitten nu met 1 kant vast aan het band. Je
slaat vervolgens de band om en nog een keer om, en
naait ook dit weer vast. De vlaggetjes zitten dan
helemaal vast tussen het biaisband.

Stap 6: Vlaggenlijn ophangen

Je vlaggenslinger is nu klaar en kan opgehangen
worden. Hieperdepiep hoera!

BENODIGDHEDEN

- Leuke stofjes
- Biaisband
- Bijpassend garen
- Spelden
- Naaimachine of naald en draad
- Stofschaar
- Strijkijzer en strijkplank
- Liniaal

Stap 1: Vlaggetjes knippen

Eerst kies je de grootte van je vlaggetjes en de vorm.
Vervolgens leg je jouw uitgeknipte patroon naar keuze
op de stof en knip je de vlaggetjes uit. Hoeveel? Nou,
bepaal hoeveel vlaggen je aan je slinger wil hangen en
doe dat aantal keer twee.

Stap 2: Vlaggetjes maken

Leg twee vlaggetjes op elkaar met de goede kant van de
stof naar binnen en speld je ze vast. Langs de rand naai
je vervolgens de vlag aan elkaar, maar laat de bovenkant
open.

Naai tip: Om recht te naaien is het handig om het
naaivoetje aan de rand van de stof te houden. Op die
manier naai je rondom de hele tijd precies dezelfde
afstand van de kant af.



-  O P R A H  W I N F R E Y



GRATIS PATRONEN

Of je nu een vlaggenlijn wilt maken met driehoeken,
rechthoeken, vaantjes of ronde vlaggen; hierna vind je
voor elke vorm een passend patroon. En je kunt
natuurlijk ook alle vormen aan je slinger hangen! 











"Op de bank. En anders ben ik graag in de
keuken. Die is zo fijn licht!"

"Ik haal veel inspiratie uit het dagelijks leven.
Kan ik iets niet vinden naar mijn zin, dan kijk ik
of ik het kan maken. Verder is Pinterest echt
een bron van creativiteit."

Grace Schouteren vertelt meer over haar
inspiratie en hobby's. 

"Mijn grote hobby is mijn blog en hierin kan ik
enorm veel creativiteit in kwijt. De ene keer pak
ik de naaimachine erbij, de andere keer ga ik
aan de slag met de zaagmachine voor een DIY.
Ik zou nog wel graag willen leren tekenen. Dat
kan ik dus echt niet."

"Poeh, ik lees tegenwoordig niet veel meer.
Vroeger verslond ik echter Harry Potter."

M E E R  D I Y ' S ?


