Happy Hippo vlaggenlijn
Inhoud van deze tas:
- Stof
- 4 meter biaisband
- Stappenplan en sjabloon

Stap 1

Knip de vlaggen uit de stof. Gebruik eventueel het bijgeleverde
sjabloon.

Stap 2

Speld de vlaggen met de goede kanten op elkaar (dus aan
binnenkant) en naai de 2 zijden dicht. Let op houd de bovenzijde
open, zodat je de stof straks kan omkeren.

Open laten om
om te keren

Let op NIET
door je stiksel
heen knippen

Stap 3

Knip het onderste puntje af en keer de vlag met de goede kanten
naar buiten. Strijk de vlag mooi glad.
Maak zo 13 of 14 vlaggen.

Stap 4
Vouw het biaisband in de lengte dubbel. Je kunt het band ook even
strijken zodat hij extra recht en strak is dubbelgevouwen. Doe dit
met de hele band in één keer

Stap 5

Knip de eventueel uitstekende puntjes bovenaan de vlaggen af en
leg de vlaggen met steeds ongeveer 5 cm afstand tussen de
dubbelgevouwen biaisband. Speld ze vast.
Let op, houd aan het begin en aan het einde van de slinger
ongeveer 30 cm over zodat de slinger goed opgehangen kan
worden en de vlaggen mooi in het midden zitten. Laat tussen de
vlaggen ongeveer 4 cm ruimte
Uitstekende puntjes
afknippen

+/- 30 cm

+/5 cm

+/5 cm

+/- 30 cm

Stap 6
Naai de vlaggenlijn nu zo dicht mogelijk op de rand van het biaisband
dicht. (met de vlaggen er tussen natuurlijk) Naai de hele biaisband.
Yes, je bent klaar!
Lever je vlaggenlijn af bij iemand van Happy Hippo.
Met deze vlaggenlijn help jij een verjaardag een feest te maken

Sjabloon vlag
=> Knip dit sjabloon netjes uit
=> Speld het sjabloon goed
vast op de stof
=> Knip met 1 cm naad
uit de (dubbele) stof
=> Volg het stappenplan

Succes

