blok 12,5 x 12,5 cm

reep B
6,5 x 17,5 cm

Stap 1

Stap 3

Stap 2

Stap 4

reep A
6,5 x
12,5 cm

Stap 1. Leg een reep stof (reep A) van 6,5 cm breed onder het voetje van de naaimachine
met de goede kant naar boven. Leg hier blokjes van 12,5 x 12,5 cm met de goede kant naar
beneden op. Zorg dat de zoompjes mooi gelijk liggen met de rechterkant van de reep.
Naai de blokjes vast op 7 mm van de rechterzijkant.
Stap 2. Snij de reep op dezelfde breedte als de blokken af, op 12,5 cm. Je hebt nu blokken met een
aangenaaide reep stof. Strijk deze goed open. De zoom samen naar één kant strijken.
Stap 3. Leg nu weer een reep stof (reep B) van 6,5 cm breed onder het voetje van de
naaimachine met de goede kant naar boven. Leg hier de blokjes van 12,5 x 12,5 cm met
aangenaaide reep uit stap 2 met de goede kant naar beneden op. Zorg dat alle blokken
hetzelfde liggen. bv eerst het blok, dan de aangenaaide reep. Zorg dat de zoompjes mooi
gelijk liggen met de rechterkant van de reep. Naai de blokjes met reep vast op een 7 mm
van de rechterzijkant.
Stap 4. Snij de reep op dezelfde breedte als de blok met reep af, op 17,5 cm. Je hebt nu blokken
met aan twee zijden een aangenaaide reep stof in een L-vorm. Strjk deze goed open. De zoom
samen naar één kant strijken.
Stap 5. Rangschikken. Leg de blokjes afwisselend met de hoek linksboven en dan weer
rechtsonder. Kijk of het je bevalt. Naai de repen aan elkaar tot rijen. Naai vervolgens de rijen
aan elkaar tot een top.
N.B. Om niet in de war te raken
speld ik altijd een papiertje in
de linkse bovenhoek met het
nummer van de rij.
Uiteindelijk ziet het er zo uit.
1 blok is uiteindelijk 16 x 16 cm.
Maak net zoveel blokken tot je
een leuke deken hebt. En naai
er nog een rand omheen om het
af te maken.

Eerst 1 rij aan elkaar naaien dan de rijen aan elkaar.

