DIY-SPEELKLEED

Speelkleed
wordt buidel
Hoe handig is dat: het ene
moment heb je een speelkleed vol spulletjes en zodra
je aan het koord trekt een
buideltas. Handig voor thuis
en om mee te nemen naar
opa en oma.
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• Stof van 140 cm breed: 2 verschillende
katoenen stoffen van 1,00 m en contrasterende katoenen stof van 0,50 m • 1 meter
lichtgewicht quiltvulling • 3,50 meter
koord van 0,5 cm dik • 2 drukknopen • vel
papier van 42 x 42 cm • 50 cm touw.
01 Spreid het papier uit op een glad oppervlak. Bind het ene uiteinde van het touw
vast aan een pen, net boven de punt. Knip
het touw af op 42 cm lengte vanaf de pen.
Houd het losse uiteinde van het touw stevig
vast in een hoek van het papier, span het
touw strak en teken een boog op het papier, zodat je een kwart cirkel krijgt. Knip
hem uit.
02 Gebruik de kwartcirkel als patroon.
Teken een hele cirkel op de verkeerde kant
van één van de bedrukte stoffen door het
patroon steeds een kwart slag te draaien.
Knip de cirkel uit en geef rondom met
kleermakerskrijt de patroonlijn 1,5 cm vanaf de buitenrand aan.
03 Spreid de vulling uit en leg hierop de
tweede bedrukte stof, met de goede kant
naar boven. Leg hierop de cirkel van stap 2
met de goede kant naar beneden. Knip de
cirkel uit de stof en vulling. Rijg de buiten-
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rand van de vulling tegen de binnenkant
van de cirkel.
04 Vouw voor de tunnel de contrasterende
stof in de lengte dubbel, met de goede
kant op elkaar. Teken en knip drie lange
repen stof van 9 cm breed. Stik de korte
uiteinden van de repen aan elkaar tot één
lange reep. Vouw de tunnel in de lengte
dubbel, met de goede kant naar buiten.
05 Schuif de tunnel tussen de twee cirkels
van stof. Leg de tunnel zo neer dat de rafelrand van de tunnel en cirkels gelijk ligt.
Speld alle lagen rondom op elkaar. Laat het
einde van de tunnel 2 cm overlappen met
het beginpunt en knip de rest af.
06 Vouw de uiteinden van de tunnel open
en vouw met een inslag een zoom van 1 cm
naar binnen. Strijk de zoom plat en speld de
tunnel weer vast. Er is nu 2 cm ruimte tussen
de uiteinden ontstaan.
07 Knip voor de koordbeschermer een
rechthoek van 9 x 18 cm uit het restje contrasterende stof. Vouw de koordbeschermer in de lengte dubbel. Stik de zijranden
dicht. Keer de koordbeschermer. Schuif de
koordbeschermer tussen de twee stoffen
cirkels, zorg dat het midden van de koordbeschermer op het midden van de opening

tussen de tunnels komt. Leg de rafelranden
gelijk met de rafelranden van de cirkel met
tunnel. Speld opnieuw alles vast.
08 Zorg voor een opening van ± 10 cm in
de buitenrand. Stik volgens de getekende
lijn de cirkels op elkaar. Keer het speelkleed
en zoom de opening dicht.
09 Stik de naad met een enkel stiksel door.
10 Rijg het koord door de tunnel. Leg het
kleed plat, zodat er voldoende koord in de
tunnel komt. Leg de uiteinden van het
koord 1,5 cm over elkaar en knip de rest af.
Stik de uiteinden van het koord stevig op
elkaar.
11 Knip een vierkantje van 4 x 4 cm uit de
contrasterende stof. Vouw rondom een 1
cm brede naad naar binnen en rijg hem
vast. Vouw het vierkantje om het verbindingsstuk van het koord, met de verkeerde
kant op elkaar. Stik de open randen van het
vierkantje smal op de kant op elkaar.
12 Breng de bovenkanten van de drukknopen aan bij de hoeken van de koordbeschermer. Vouw de koordbeschermer
over de opening, breng de onderkanten
van de drukknopen op het speelkleed aan.
Als je het speelkleed uitvouwt, scherm je
het koord af door de drukknopen te sluiten.
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