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Maten voor nestje in maat 1 en maat 2.
Dit zijn maten zonder naadtoeslag.

Dit zijn de maten voor maat 3

Teken de patronen af op de achterkant van
de stof en meet een naadtoeslag erbij van
een cm. Ik teken dat altijd netje met een lat
maar als je mooi recht kan knippen dan
hoeft dat niet. Knip de stof af op de
buitenste lijn. Op de binnenlijn gaan we
stikken.

Knip de stof uit met 1 cm naadtoeslag.
Leg de fleece of flanel er onder en speld de
beide delen samen.
Stik rondom maar laat de bodem open.
Verstevig de inham goed door er even
dubbel over te gaan want dat moeten we
straks inknippen.
Knip de naden bij tot ongeveer 6 mm, knip
overal de hoekjes af en knip de hoek in.
Kijk daarvoor naar de eerste foto op het
volgend blad. Je moet echt bijna inknippen tot
op het stiksel om alles mooi te kunnen keren.

Knip de hoeken goed in tot bijna tegen het stiksel,keer het geheel
en wrijf alle naden goed plat.
Leg het nestje nu met de binnenkant naar boven en vouw de 2
zijkanten naar binnen en overlap ze 2 cm.
Speld vast en stik de bodem. Knip de naadtoeslag bij tot 6 mm en
zigzag of overlock.

We gaan nu de bodem vormen. Duw de basis plat zoals
op de foto. Meet nu voor maat 1 een driehoek af die
3cm hoog is, voor maat 2 neem je 3,5 cm en voor maat 3
neem je 4 cm. Teken deze driehoek aan beiden
Kanten af en stik.
Het is gemakkelijk als je dit meerdere keren gaat maken
dat je een kartonnen vormpje van de driehoeken maakt.
Maat 1:driehoek tekenen met een basis van 6 cm in het
midden een loodrechte van 3 cm hoog en dan de hoeken
Verbinden. Voor maar 2 is dat een basis van 7 cm en een
loodrechte van 3,5 cm en voor maat 3 is dat een basis van
8 cm en een loodrechte van 4 cm.

Zo ziet de basis van het nestje er nu uit.
We zijn nu bijna klaar.

Maak lusjes en zet knoopjes aan . Ik
start op 6, 6,5 of 7 cm van de
bovenkant en neem telkens 3
knoopjes. Je kan ook knoopsgaten
met de naaimachine.
Vouw de bovenkant die het kapje
vormt dubbel en naai met een
nette steek de 2 delen samen. Ik
gebruik daarvoor een soort van
visgraat steek waarvoor je telkens
vanuit het midden naar buiten
steekt, enkel maar de dikte van de
buitenste stof opnemend.Je werkt
de ene keer van je weg en de
volgende steek werk je van het
midden naar je toe.

