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Ben je fan van de jaren zeventig? Deze DIY 
met borduursel/applicatie past ook prach-
tig in de traditie van designer Fong Leng 
die in de jaren zeventig furore maakte met 
uitbundige exotische outfits. Die ontwierp 
zij onder andere voor Mathilde Willink, 
de muze van schilder Carel Willink. Een 
paar van haar rijk gedecoreerde creaties, 
met applicaties en borduursels, worden 
momenteel tentoongesteld in Museum 
MORE, kasteel Ruurlo.  
Museummore-kasteelruurlo.nl

Deze imitatieleren rok met modieuze midilengte is ideaal als basis
 voor de applicatie; niet alleen de rok, ook de decoratie heeft een 
jarenzeventig-vibe, nu weer terug in de mode. Hoe je de applicatie ook
 uitwerkt, succes is verzekerd met zo’n uniek versiersel. Kijk in je kast
 of je nog mooie stofrestjes hebt en downloadt het exclusieve 
Knipmode-ontwerp van geabstraheerde bloemen, daarmee 
maak je jouw unieke creatie.

DIT HEB JE NODIG:
•  4 verschillende stofjes: 1 donkere 

kleur voor de grootste vormen,  
2 kleuren en een gouden stof.

•  Gebruik stevige stoffen zodat de 
patroondelen niet rimpelen bij  
het naaien.

• Vliesofix
• Garen in alle bijpassende kleuren.
•  Het gedownloade ontwerp. Let op: 

de patroondeeltjes zijn gespiegeld. 
Bij het werken met Vliesofix teken je 
het ontwerp namelijk op de onder-
kant, dus wanneer je ze dan op de 
stof strijkt komt het goed.

ZO MAAK JE DE APPLICATIE: 
Teken de patroondelen per kleur-
groep over op een stuk Vliesofix, zo 
groot als je lapje stof. Strijk de Vlieso-
fix vervolgens op het lapje. Doe dit 
voor alle kleuren.
Knip de delen netjes op het randje 
uit. Haal de papierlaag eraf en strijk 
de elementen een voor een op de 
rok, en op elkaar, volgens patroon; 
doe dat met de strijkbout op de 
hoogste stand én met een doek 
ertussen. De doek zorgt ervoor dat 
de bout niet aan de stof gaat plakken! 
Volg daarbij de instructies op de 
verpakking van de Vliesofix. 
Naai vervolgens alle randjes vast met 
een zigzagsteek in de kleur van de 
stofjes. Nu heb je je eigen speciale 
creatie! Misschien leuk om aan te 
doen tijdens de expositie?
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