Wigwam

ZELFMAAKIDEE
Benodigdheden:
Stof:
Stokken:
Band:
Decoratie:

Schema

3m
4 x rondhout ( eventueel bamboe) van ± 2m lang
± 5m keperband, ± 1,5m stevig touw
(verschillende) stofjes om verschillende vormen
naar eigen idee te maken, vilt, kralen,
applicaties, (sier)band, kant, borduurgaren e.d.

Tenthoedje

Knip 2 x de halve tentpunt dubbel aan de stofvouw.
Knip 4 x de halve tentpunt enkel; voorkant met opening.
(achterkant ook met naad is voordeliger qua stofverbruik)
Knip alle zijden met ongeveer 2/3 cm (rondom) voor de
zoom.
Gebruik je tentdoek, dan kan het ook zonder zoom!
Werkwijze:
Tent:
1. Naai met een kruissteek (eventueel bij tentdoek niet) langs alle randen van de stof (dit voorkomt rafelen).
2. Stik de applicaties op de tentdelen, voordat je de tent volledig in elkaar naait.
3. Achterzijde tent: naai 2 halve tentdelen aan de korte zijde aan elkaar.
4, Voorzijde tent: naai de 2 andere halve tentdelen aan de korte zijde aan elkaar, tot aan het aangegeven
einde van de opening.
5. Naai alle 4 de tentdelen aan de lange zijden aan elkaar.
6. Stik onder, boven en bij de opening een zoom.
7. Zet de stokken als een wigwam neer en bind de bovenkant met het touw aan elkaar.
8. Leg de tent er omheen en bind hem vast met de bevestigingsbanden.
Strikbanden:
4. Knip 8 stukken band van ± 50cm en stik de uiteinden van de banden of leg gewoon een knoopje,
zodat ze niet gaan rafelen.
6. Stik het midden van een band 5 cm vanaf de bovenrand, 10 cm vanaf de onderrand hoeknaden.
Gebruik het resterende band, in tweeën, aan beide zijden van de opening om de tent te kunnen sluiten.
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Enkele voorbeelden
om te gebuiken als
applicaties op de wigwam.
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