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HI LEUKERD!

Wat leuk dat je deze Gutsy ‘make it yourself’ hebt 
gedownload! In deze handleiding neem ik je stap 
voor stap mee in het maakproces van het hotste 

haaraccessoire op dit moment: scrunchies! 

Ben je beginnend en kun je wel wat extra hulp ge-
bruiken? Geen probleem! Bij deze download zit ook 

een video waarin ik je alles rustig laat zien. 

Heel veel maakplezier! 

It’s me, Lisanne!

Deel jouw 
resultaat met 

#handmadegutsy 
en maak iedere 
maand kans op 

shoptegoed!



Let's get started!

Dit heb je nodig:

Naaimachine (of naald en draad)
Meetlint
Elastiek van 1 cm dik

Stof (denk aan viscose, linnen, katoen - kies geen te dikke stof)
Een veiligheidspeld, bobby pin of paperclip
(Optioneel) spelden 

1 We beginnen met het knippen van de stof. Knip een strook van 
10cm x 45cm uit je stof. 

2 Vouw de strook dubbel met de lange zijdes op elkaar. Doe dit met 
de goede kanten van de stof op elkaar/naar elkaar toe. Je hebt dus 
nu de foute kant van de stof naar boven liggen. 

Meet aan beide kanten van de lange, open zijde 4 cm af. Zet een 
speld of geef een kleine inknip. 

Voordat we aan de slag nog even dit: om je een beetje extra te 
helpen heb ik speciaal de hele tutorial ook in video gemaakt! 

Zien? Ga naar www.gutsyfashion.nl/scrunchie-miy!

VOUW



3 Stik de lange zijde dicht tussen de twee markeringen die je net 
hebt aangegeven. 

4 Je hebt nu een tunnel gecreëerd. Keer de tunnel om zodat de 
goede kanten van de stof naar buiten komen en je stiksel naar 
binnen verdwijnt. 

5
Nu komt er een lastig onderdeel. Je gaat 
de korte kanten aan elkaar vastnaaien. 
Dit je met de goede kanten op elkaar en 
is dus even een priegelwerkje. Je sluit 
hiermee de tunnel tot een cirkel. Door de 
goede kanten op elkaar te stikken zorg je 
ervoor dat de naad straks mooi naar 
binnen valt. 

6 Knip een stuk elastiek van 16 centimeter. Maak een van de uiteindes 
vast aan een bobbypin, veiligheidsspeld of paperclip. Dit zorgt 
ervoor dat je grip hebt als je het elastiek door de tunnel gaat halen, 
want dat mag je nu doen! Haal het elastiek door de tunnel en 
knoop het goed vast als bij uiteindes elkaar weer raken.  

7 Stop de knoop in de tunnel en vouw de naden van de opening 
netjes naar binnen/op elkaar. Je kunt dit even vast spelden als je dat 
prettig vindt. Stik vervolgens de opening dicht. 

Jouw handmade scrunchie is af. Hoe leuk en makkelijk was dat?!

Tadaaaa! 

BUITEN

BINNEN

Breng de punten 
naar elkaar
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