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Op de catwalks is het een ware plaag! Geborduurde en geappliceerde insecten
op kleding. De kleuren van insecten zijn diep en fraai, en vaak heel feestelijk.

Voor deze
rubriek
gebruikten
we blouse 11 uit
Knipmode december
2018

Maak zelf zo’n juweel van een borduursel in een sterke kleur, en je hebt een
superuniek item tijdens de decemberfeesten.
Dit heb je nodig:
• Een kledingstuk in een bijzondere kleur.
• Een klein stukje paillettenstof.
• 2 kleine stukjes metallic-stof. Moeite om iets
moois te vinden? Kijk eens bij de feest of carnavalsafdeling.
• Dubbelzijdige vlieseline: Vliesofix.
• 1 meter zwart dun koord.
Werkwijze:
• Print het patroontje van de scarabeekever.
Zie pag 2 van deze pdf.
• Strijk Vliesofix op de achterkant van de stukjes
stof. Neem op de achterkant de patroondelen

van de scarabeekever over en knip ze uit.
• Neem voorzichtig het papier van de achterzijde en strijk eerst de paillettenstof - met een
doek tussen de bout en de paillettenstof - op
de gewenste plek.
• Strijk het kopje op de blouse en strijk daarna
de vleugeltjes op het paillettenlijfje.
• Zet krijtstreepjes op de plek waar je de
pootjes wilt hebben. Speld de pootjes op de
krijtstreepjes. En stik ze over het midden vast.
Stop de pootjes onder de opgestreken vleugeltjes en het kopje, en stik die vervolgens
langs de rand vast.
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