
Droomdeken  Inleverbon 
Maakster (naam): 
E-mailadres:     
Lengte dekentje:                cm 

o Deze deken is speciaal gemaakt als ‘voeldeken’ 

gequilte deken gehaakte/gebreide deken 
Tussenvulling: 

o Fiberfill (polyester) 
o Katoen (hobbs) 
o geen 

Achterkant: 
o Fleece 
o Flanel 
o Gladde Katoen 

Garen: 
o Acryl 
o Katoen 

 

Laatste check: 
o Ik heb het logo op de achterkant vastgezet met een festonsteek 
o Ik heb een klein logo gebruikt op een gehaakt/gebreid dekentje  

of een deken kleiner dan 100 cm 
o Ik heb dit briefje met een veiligheidsspeld vastgezet aan de deken 
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