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Gestrikt
‘Op de catwalk bij Gucci, Chanel, Chloé en
Bottega Veneta hebben we deze najaarstrend volop gezien; de striksjaal. Zowel los op
jurkjes – in diverse afstekende kleuren en prints
– maar ook bijvoorbeeld in een outfit met nette blouse, droegen modellen een vrouwelijke
nochalante strik of knoopsjaal. Zowel in donkere kleuren als felgekleurd, het geeft een zakelijk
en toch speels effect. Trés feminine, vinden wij.

Met een set van zijden manchetten en bijpassende striksjaal is het heel makkelijk om je outfit met
simpele blouse en trui heel trendy aan te kleden.
De manchetten en sjaal zijn makkelijk te maken,
je hebt er maar een klein stukje stof voor nodig.
Kies ze afstekend bij je outfit, eventueel met
bijzondere print. Het is een kwestie van styling
en kan een grote toevoeging zijn voor je look.
Ik wil zelf meerdere sets gaan maken, in diverse
kleuren.’
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Ps
I
love
KNIPMODE 10-2016
Shawl 1 x knippen Shawl 1 x knippen
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Voor de shawl heb ik een strook van 140 centimeter lang en 30 centimeter breed genomen, mocht je
een grotere strik willen heb je een langer stuk zijde nodig. De manchetten zijn eenmaal de polslengte
plus 7 tot 10 centimeter.
-vouw de shawl met de goede kant naar binnen en stik hem aan beide uiteinden dicht. Stik vanaf de
punt rond naar de zijkant en houd in het midden een stukje open om de shawl te keren.
-Keer de shawl en stik het open naadje dicht met de hand
Verstevig de zijde voor manchetten met opstrijkbare versteviging.
Naai nu de voering en de zijde met de goede kanten op elkaar vast. Houd een klein stukje in een
naad open m te keren. Stik de hoekjes met een kleinere steek voor stevigheid.
-keer de manchetten en pers deze. Knip overtollige stof van de naden uit de hoeken.
-de hoeken kan je voorzichtig met de punt van je schaar uitduwen. Let op dat je niet door de stof
heen duwt of de naad beschadigd
meet aan een kant de manchet uit op de pols en bevestig de drukkers op buiten en binnenkant.
doe dit ook met de 2e manchet gespiegeld.
tot slot kan je de vintage manchetknopen (of speldjes) bevestigen op de buitenkant van de
manchetten. Voor de ﬁnishing touch!

Ruches 2x knippen

Werkbeschrijving:
Benodigdheden:
zijde (0,5- 0,75 meter)
klein stukje plak versteviging
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opstikbare drukknopen (4 stuks)
vintage manchetknopen (4 stuks)
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Shawl 1 x knippen
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Foto 1
– Voor de sjaal heb ik een strook van 140 centimeter lang en
30 centimeter breed genomen, mocht je een grotere strik
willen dan heb je een langer stuk zijde nodig. De manchetten zijn eenmaal de polslengte plus 7 tot 10 centimeter.
– Vouw de sjaal met de goede kant naar binnen en stik hem
aan beide uiteinden dicht. Stik vanaf de punt rond naar de
zijkant en houd in het midden een stukje open om de sjaal
te keren.
– Keer de sjaal en stik het open naadje dicht met de hand.
Foto 2
– Verstevig de zijde voor de manchetten met opstrijkbare
versteviging. Naai nu de voering en de zijde met de goede
kanten op elkaar vast. Houd een klein stukje in een naad
open hem te keren. Stik de hoekjes met een kleinere steek
voor stevigheid.
– Keer de manchetten en pers ze. Knip overtollige stof van de
naden uit de hoeken.
– De hoeken kun je voorzichtig met de punt van de schaar
uitduwen. Let op dat je niet door de stof heen duwt of de
naad beschadigt.
Foto 3 en 4
– Vouw de manchet om de pols en geef aan waar de druk
kers moeten komen. Naai de drukkers vast op de buitenen binnenkant.
– Doe dit ook met de tweede manchet (gespiegeld).
– Tot slot kun je de vintage manchetknopen (of speldjes)
op de buitenkant van de manchetten naaien.
Voor de finishing touch!
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