Op 27/11 naaien we samen vlaggenlijnen en verjaardagskronen ten voordele van FEESTVARKEN vzw. Alle
naaisels zullen verjaardagspakketten voor kinderen in armoede opfleuren.
Meer info op www.giftsforlife.be.

Patroon vlaggenlijn
Stel zelf je vlaggenlijn samen! Je kiest zelf hoe jouw vlaggenlijn eruit zal zien.

Benodigdheden:
- 3 meter biais of lint om de vlaggen aan te bevestigen
- restjes stof
- gewone stofschaar of een kartelschaar
- naaigaren in een bijpassende kleur
- vlaggenpatroon naar keuze; mix & match zoveel je wil (alle onderdelen beschikbaar op p. 3 tem 5)
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Werkbeschrijving
A. Kies welke soort vlaggen je wil gebruiken
1. rafels
- knip allemaal rechte strookjes stof van ongeveer 1cm op 12cm

2. vlaggetjes met rechte rand (stof wordt gekeerd)
- kies welke van de 3 patronen je wil gebruiken; mix en match zoveel je wil
- teken het patroon mét roze naadwaarde over op je stof
- elk vlaggetje bestaat uit een voor- en achterkant
- knip stof om 11 vlaggetjes te maken (=> 22 individuele vlaggetjes)
- leg 2 vlaggetjes met de goede kant van de stof op elkaar
- stik de zij- en onderranden op 1 cm van de rand, enkel de rechte bovenzijde blijft open
- knip hoekjes en rondingen bij
- keer het vlaggetje en strijk even op
- maak op dezelfde manier 11 vlaggetjes

3. vlaggetjes met gekartelde rand (stof wordt niet gekeerd)
- kies welke van de 3 patronen je wil gebruiken; mix en match zoveel je wil
- teken het patroon zonder roze naadwaarde over op je stof
- elk vlaggetje bestaat uit een voor- en achterkant
- knip stof om 11 vlaggetjes te maken met een kartelschaar (=> 22 individuele
vlaggetjes)
- leg 2 vlaggetjes met de achterzijde van de stof op elkaar
- stik de zij- en onderranden in een bijhorende kleur garen; doe dit zo dicht mogelijk
tegen de zijnaad
- enkel de rechte bovenzijde van de vlaggetjes blijft open
- strijk het vlaggetje even op
- maak op dezelfde manier 11 vlaggetjes

B. vlaggen aan het biais / lint bevestigen
1. rafels
- leg de rafels tussen je biais of lint en stik vast met een bijhorende kleur garen
- laat 20 cm aan beide uiteinden vrij om de vlaggenlijn gemakkelijk te kunnen bevestigen
- werk ook de uiteinden van biais of lint proper af

2. vlaggetjes
- neem het midden van je biais en duid aan met een speldje
- neem het midden van één van je vlaggetjes en duid ook aan met een speldje
- leg beide speldjes op elkaar en stik het vlaggetje aan het biais vast
- voeg nu aan weerzijden van dit eerste vlaggetje nog telkens 5 vlaggetjes toe
- je plaatst de vlaggetjes telkens op +/- 9 cm van elkaar
- op die manier hou je +/- 20 cm over aan elk uiteinde, zodat de vlaggenlijn gemakkelijk te bevestigen is
- naai alle vlaggetjes en biais/lint goed aan elkaar vast
- werk ook de uiteinden van biais of lint proper af
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Patroondelen vlaggenlijn 1/3
Print de patroondelen van jouw keuze. Druk op schaal 100% af. Het roze testvierkantje moet op de print
1cm meten.
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Patroondelen vlaggenlijn 2/3
Print de patroondelen van jouw keuze. Druk op schaal 100% af. Het roze testvierkantje moet op de print
1cm meten.
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Patroondelen vlaggenlijn3/3
Print de patroondelen van jouw keuze. Druk op schaal 100% af. Het roze testvierkantje moet op de print
1cm meten.
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