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Celtic Connections 
 
 

Experimenteer met het verijdelen op stof door het op elkaar plaatsen van een 
verscheidenheid aan metalen Keltische motieven. Het experimenteren zal 
plaatsvinden op een achtergrond van stof met een asymmetrische grens om 
een klein stukje met een modern tintje te produceren. Ik zal een aantal 
verijdelmethodes toelichtingen gedurende de dag, alsmede technieken voor 
het succesvol werken met iron-on bias tape om een verscheidenheid aan 
ontwerpen voor randen te maken. Ook zal ik u verhalen vertellen achter een 
aantal van mijn Keltische stukken en de oorsprong van sommige Keltische 
ontwerpen. Dit project kan worden uitgevoerd met de hand of met een 
machine, alhoewel u waarschijnlijk meer gedaan zult krijgen als u er in slaagt 
om uw machine mee te brengen. Een kit kan worden verzorgd voor deze 
workshop met alles wat u nodig heef behalve de hieronder vermelde items. 

 
 

Kits voor dit project zullen beschikbaar zijn tegen een 
prijs van £15 / € 22 

 

 

Benodigdheden 
 

 

(Deze lijst moet naar de workshop worden meegebracht aangezien 

deze items NIET zijn opgenomen in de kit) 
 

 

    Neutrale draad voor machine 

    Monofilamente draad voor machine 

 Breng fijne metalen machinedraad mee die u 
heeft liggen 

    505 Basting Spray 

    Schaar voor papier en stof 

    Potlood 

    Bakpapier 

 Naaimachine, instructieboek en 
bijlagen 

    Boventransportvoet voor uw machine 

    Stopvoet / borduurvoet 

 Hoes voor de transporteurs indien uw machine 
dit nodig heeft 

    Jeans Stitch no.12 naaimachine naalden, 

    No.12 Metallic naaimachine naalden, 

    Roterende snijder, mat en liniaal 

    Naalden om met de hand te naaien 

    Plastic zak voor afsnijdsels 

 IJzer en kleine strijkplank – dit is ESSENTIEEL omdat er een grote 
mate van strijken te doen is voor dit project 

 

WASPS STUDIOS, 2 WEST PARK PLACE, 
EDINBURGH, EH11 2DP, SCHOTLAND 

MOBIEL: 07773 268135 
www.patarchibald.com 

e-mail: info@patarchibald.com 

http://www.patarchibald.com/
mailto:info@patarchibald.com

