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Benodigdh
heden:

 Leuk sto fje ± 16cm x 16cm
 Grote knnoop ± 4 á 5 cm Ø of zo groot
g
als noddig voor je
borduurttje
 Mooi kn oopje voor achterkant
a
 Lintje, kooordje of ban
ndje
 Stevig naaaigaren
 Dubbelz ijdig tape of (textiel)lijm

Wer
rkbeschrijv
ving:

Foto 1
-

Leg de g
grote knoop op het borduurtje, je ku
unt een drup
pje lijm of ee
en stukje dub
bbelzijdig tape gebruiken
om het b
borduurtje in
n het midden van de kno
oop te houden. Knip de stof rondom
m weg op ± 1 á 1,5 cm
Rijg een
n stevige dra
aad rondom door
d
de stoff (foto 1), tre
ek aan en kn
noop stevig v
vast, let op dat het
borduurttje in het miidden zit.
Naai een
n ophang- lin
ntje of koord
dje aan de a chterkant (ffoto 2)

Foto 3
-

Foto
F
2

Foto 4

Foto 5

Knip uit stof een cirk
kel van ± 16
6cm Ø
Rijg een
n stevige dra
aad rondom door
d
de stoff met een om
mslag van ee
en kleine 0,5
5cm (foto 3),, trek aan en
n
knoop vast (foto 4)
Vorm de
e plooien een
n beetje zodat er een mo
ooie cirkel (y
yoyo) ontsta
aat. Om het geheel mooi rond te hou
uden
kun je in
n het midden
n vanaf de voorkant
v
naa
ar de achterk
kant door de
e stof steken
n, dan door een
e
knoop en
dan de d
draad weer aan
a
de stof aan
a
de voork
kant bevestigen (foto 5)
Naai de knoop met het
h borduurw
werkje met kleine steekjjes rondom aan de yoyo
o
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