Mijn Yellow bird map werkbeschrijving
Werkbeschrijving van de map:
Een map met verschillende vakken voor het opbergen van je borduurwerkje, schaartje, spelden,
naalden en verschillend borduurgaren. Tussen de lagen van de batting blijft de borduurstof prima
op de plek (als een anti slip), waardoor de map ook makkelijk is mee te nemen. De afmeting
(opgevouwen) is plusminus 23x23 cm.
Het materiaal wat nodig is:
1x grijsbord van 2 mm; 22x22 cm, afbreekmesje, snijmat, transparant tafelzeil: 2x 15x19,5 cm en
1x 16x19,5 cm, 2 stroken batting (katoen-bamboe) 22x48 cm, eenzijdig katoenen plakvlieseline 4x
25x 25 cm, 1x strook stof voor de buitenkant van 30x110 cm breed (Fluttering Wings van
wilmingtonprints.com). Hiervan snijd je 1 strook van 25x110 cm (de buitenkant) en 1 strook van
3x110 cm, 1x strook stof voor de binnenkant van 25x110 cm breed (katoen kleur linnenlook met
antraciet kleurige stipjes), 2x fat quater (verschillende kleur/motief) bijpassende stof voor de
randen om transparante vakken: 3x strook snijden van 110x5 cm breed (fat quater is 55 cm breed
dus werk je met een naadje = 2x 55cm) en 3x 2 stroken van 21x3 cm breed voor de boven- en
onderkant tegen de ritsen, 2x donkerblauw metalen rits van 20 cm elk.
Verder: stofschaar, centimeter, rolmes, liniaal, stofkrijt, naaimachine, naaimachinegaren in
bijpassende kleur, transparant garen, quiltnaaldje, 2 stukjes smal lint van elk 15 cm. en een strijkbout.
Tip: kijk op de patroontekening
en foto’s voor de verdeling van
de vakken en de afmetingen.
Werkwijze: leg de stof voor de buitenkant in de breedte voor je op tafel en meet met de centimeter vervolgens van links naar rechts (en zet
daar telkens een speld) 1 cm, 25,5 cm, 2 cm, 25,5 cm, 2 cm, 25,5 cm, 2 cm, 25,5 cm, 1 cm, (= 110 cm). Zie tekening 1 en 1a.
Herhaal dit ook op de goede kant van de binnenkant stof. Speld dit aan zowel de onder- als bovenkant van de stof. Teken nu met krijt en liniaal
van boven naar beneden markeerlijnen en verwijder de spelden.
Ga verder met de buitenkant stof en de geborduurde vogel. Snijd de stof met vogel op maat: = 17x17 cm (= incl. 1 cm naadtoeslag). Knip
voorzichtig 2 mm vanaf iedere hoek het hoekje weg (zie tekening 2). Meet met liniaal en krijt aan de achterkant 1 cm af aan alle 4 de zijkanten
en vouw deze als naad om en speld de vogel op het meest rechter vierkant van 25x25 cm in het midden vast. Naai het vast met transparant
naaigaren (DecoBob) en een quiltnaaldje met kleine bijna onzichtbare steekjes. Strijk het daarna voorzichtig op de naden. Let op: niet strijken
op het borduurwerk.
De 3 transparante vakken: snijd met liniaal en afbreekmesje op de snijmat de 3 rechthoeken op maat (zoals boven aangegeven). Snij voor op
de rits (2x) 2stroken van de bijpassende stof: 3x20 cm en strijk deze aan de beide lange zijkanten 1 cm naar binnen toe (als biaisband). Speld en
stik deze stroken aan beide zijkanten op de rits. Leg hierbij de goede kant van de stof op de stof van de rits (zie tekening 3), stik vast op de
omslagnaad, vouw de stof om de stof van de rits met de omslag naar binnen en stik de stof opnieuw vast op de stof van de rits (andere kant).
De 2 korte zijkanten niet afwerken, dit komt hierna. Stik nu de onderste stoflaag van de rits vast op de bovenkant van het transparante zeil.
De 3 zijkanten stik je de stof van 5 cm breed die je ook als biaisband hebt gestreken (met 1 cm omslag aan beide lange zijkanten) op dezelfde
manier vast als bij de rits, vouw hier wel 1 cm aan beide bovenkanten (van de “zak”) om voor een mooie afwerking. Kijk voor de lengte van de
stroken naar tekening 4. Speld en naai nu vak (“zak”) 1 op de goede kant van de stipjes stof op het meest rechter vierkant van 25x25 cm aan
alle vier de zijkanten. Vak 2 op het vierkant van 25x25 cm links er direct naast. Let op: vergeet niet dat er elke keer 2 cm tussen de vierkante
vakken zitten! Het derde vak van transparant zeil is 16x19,5 cm en hierbij gebruik je geen rits! Speld en stik nu
Tip: meet de lengte van
aan alle vier de zijkanten volgens (voor de afmetingen zie tekening 5). Hetzelfde biaisband principe als de
de strook stof altijd na of
andere 2 vakken nu met (4x) 5 cm breedte. Speld en stik dit vak (zonder rits) op het meest rechter vak van 25
het klopt.
cm bij 25 cm op de stof van de bovenkant waar de vogel helemaal rechts vastgenaaid zit. Stik deze keer de
bovenkant niet!
Neem nu de 2 lagen batting van 22x48 cm en leg deze op elkaar. Leg het midden van de batting op het derde vierkant van links gezien. Aan de
linkerkant van dit vierkant 1 cm vanaf de 2 cm strook speld- en stik je van boven naar beneden de batting vast (= op 24 cm). Vouw de andere
24 cm naar rechts en dan heb je vier lagen batting (als de bladzijden van een boek). Alles zit nu vast op de buiten- en binnen stof.
Strijk nu de 4 vierkanten van de katoenen plakvlieseline op de binnenkant van de strook stof voor de buitenkant op de 4 afgetekende
vierkanten. Neem de temperatuur op de strijkbout voor katoen. Leg de beide stroken met de goede kanten op elkaar en speld het vast. Let
goed op: dat de vierkanten en de 2 cm brede stroken precies op elkaar aansluiten. Stik 3 van de 4 buitenste naden dicht en laat 1 korte zijkant
(kant van de vogel) open. Knip ook nu de 2 hoekjes weg (als tekening 2).

Keer de stof van binnen naar buiten en duw de 2 hoeken mooi in een punt, voorzichtig met de punt van de schaar. Strijk de naad voorzichtig
plat. Stik nu opnieuw deze 3 zijkanten plus minus 2 mm vanaf de zijkant gemeten door. Let op dat je hiervoor een bijpassende kleur garen
gebruikt. Controleer af en toe of de afmetingen nog kloppen zodat je alles goed verdeeld. Stik vanaf de rechterkant gezien de eerste 2 lijnen
van de 2 cm strook van boven naar beneden door. Herhaal dit ook bij de tweede strook van 2 cm (tussen transparant vak en de batting).
Controleer de afmeting tussen de stiknaden (van bovenkant tot onderkant). Is dit 23x23 cm, snijd dan het grijsbord op maat indien nodig zodat
deze strak in het derde vierkant past (onder de batting). Schuif het grijsbord erin en stik de laatste 2 naden dicht. Nu alleen nog de laatste
enkele naad sluiten. Vouw hierbij aan beide kanten de stof 1 cm naar binnen en speld het dicht op elkaar. Stik de stof door op 2 mm vanaf de
rand gemeten.
Tot slot de sluit-veter: dit is de strook van 3x110 cm. Vouw/strijk ook deze aan beide lange zijden naar binnen om en dan nog een keer op
elkaar dubbel strijken en in de volle lengte dicht stikken. Zoek het midden van de veter en vouw deze om de voorkant en om de achterkant
van de opgevouwen map (het midden van de veter zit nu onderaan de map). Speld de veter vast, alleen op de voorkant. Aansluitend tegen de
rechterkant van de katoenen stof van de geborduurde vogel. En stik het nu vast over de bovenste- en onderste naad (2 mm vanaf de stofrand).
Nu kun je op de bovenkant van de opgevouwen map een strik maken zodat je alles makkelijk en goed opgeborgen mee kunt nemen.
Heel veel plezier met het stempelen, (kleuren), borduren en het maken van de borduurmap!
En geniet van het eindresultaat!
Succes en creatieve groet,
Ansjeline

