
Aanwijzing: Bij enkele motieven in deze collectie worden 
unieke, speciale steken en/of technieken gebruikt. Om de 
volkomenheid van het design bij het verkleinen, vergroten of 
draaien van motieven in uw software te behouden, moeten alle 
aanpassingen altijd direct op het beeldscherm worden uitgevoerd.

19999-032 Hoesje voor oortelefoon 
3.56 X 5.63 in. 
90.42 X 143.00 mm 
4,080 St. R L 

De onderstaande lijst toont de kleurselectie, de steekvolgorde en de aanbevolen 
garenkleurnummers. De meeste nummers hebben betrekking op Isacord garen. Garen 
dat met het nummer 20501 begint, heeft betrekking op YLI Fine Metallics, nummer 7 op 
Yenmet Metallic, nummer 8 op YLI variaties van multicolor garen en nummer 9 op 
Isacord multicolor garen.

19999-032 Hoesje voor oortelefoon 
n 1. Positioneringssteek 0020 
n 2. Rijgsteken 0020 
n 3. Buitencontour 9302 
n 4. Binnencontour 1154 
n 5. Stippen 9302 
n 6. Zoom 0020

✼ Het motief bevat geen dichte vulling.
☼ Enkele stabiele plaatsen worden niet genaaid.
L Het motief is in beide richtingen groter dan 127 mm.
S Het motief is in beide richtingen kleiner dan 38,1 mm.

Maak in een handomdraai een leuk hoesje voor een oortelefoon. Dit borduurmotief is 
heel eenvoudig. Borduur het motief op de voorkant of kies een leuke vrolijke stof en laat 
het motief weg. U zult waarschijnlijk een paar hoesjes tegelijk maken, met en zonder 
borduurmotief, omdat het zo snel en gemakkelijk gaat.

Benodigdheden
 ⦁ OESD scheurbaar borduurvlies
 ⦁ OESD Fuse & Fleece
 ⦁ 11 cm x 12 cm stof (voorkant)
 ⦁ 11 cm x 12 cm stof (voering)
 ⦁ 26 cm x 30 cm stof (achterkant)
 ⦁ Bandje of sierband, 8 cm lang (hangertje)
 ⦁ Sleutelring van metaal, diameter 2,5 cm
 ⦁ Middelgrote karabijnsluiting
 ⦁ Borduurgarens
 ⦁ Plakspray  
 ⦁ Zuschnitte 
 ⦁ Stukje opstrijkbaar borduurvlies 11 cm x 12 cm 
 ⦁ Twee stukjes stof voor de achterkanten 12 cm x 14 cm (op de helft gevouwen: 

12 cm x 7 cm)

Hoesje voor oortelefoon



Werkbeschrijving
 ⦁ Borduurvlies op de achterkant van de stof voor de voorkant strijken.
 ⦁ Een laag stevig, scheurbaar borduurvlies in het borduurraam spannen.
 ⦁ Plaatsingssteken in de eerste kleur naaien. Foto 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⦁ Plakspray op de plaatsingssteken spuiten.
 ⦁ Het lapje voor de voorkant in het midden op de cirkel met plaatsingssteken leggen. 

Foto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⦁ Met een kleur garen vastnaaien die bij de stof past. Foto 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⦁ Het motief in het midden borduren. Sprongsteken afsnijden.
 ⦁ De beide lapjes voor de achterkant van het hoesje op de helft vouwen =  

12 cm x 7 cm, met de achterkanten tegen elkaar leggen en strijken.
 ⦁ Het borduurraam van de machine verwijderen. Plakspray op de achterkant van het 

borduurvlies over de plaatsingssteken spuiten. De voeringstof in het midden op de 
cirkel met plaatsingssteken leggen en de bovenstof hierop leggen. Foto 4 



 ⦁ Het borduurraam opnieuw aan de machine bevestigen.
 ⦁ Het bandje of sierband door de metalen ring trekken, op de helft vouwen en in het 

midden binnen de plaatsingslijnen leggen. Erop letten, dat de uiteinden van het 
bandje op de onafgewerkte rand liggen. Foto 5

 ⦁ Richt u op de beide parallelle lijnen, die bij de plaatsingssteken werden genaaid. 
Deze dienen als geleidingslijn om de beide gevouwen lapjes voor de achterkant 
zodanig te plaatsen, dat deze elkaar overlappen. Stofvouw van de rechterhelft op de 
linker plaatsingslijn leggen en erop letten, dat de onafgewerkte randen aan de 
rechterkant op elkaar liggen. Foto 6

 ⦁ Stofvouw van de linkerhelft op de rechter plaatsingslijn leggen en erop letten, dat de 
onafgewerkte randen aan de linkerkant op elkaar liggen. Foto 7

 ⦁ De laatste steekserie met de zoomsteek naaien en erop letten, dat de borduurvoet 
nergens aan de randen blijft hangen. Tip: een beetje plakspray gebruiken, zodat de 
lapjes niet verschuiven. Foto 8

 ⦁ Het borduurraam van de machine en de stof uit het borduurraam verwijderen.
 ⦁ Met een kartelschaar de buitenrand van het hoesje langs de zoomsteek zorgvuldig 

afknippen. Foto 9
 ⦁ Het hoesje keren. Met een stokje of een vouwbeen de rondingen netjes in vorm 

brengen en strijken.
 ⦁ De oortelefoon in het nieuwe hoesje stoppen. Foto 10
 ⦁ Met een karabijnsluiting aan bijv. een sleutelhanger bevestigen. Foto 11


