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A

De patronen in het boek zijn eenvoudig en daardoor geschikt voor de
beginnende naaister. In dit boek ga ik er vanuit dat iedereen die aan deze
patronen in dit boek begint, weet hoe een naaimachine werkt.
Overige kennis is niet noodzakelijk.

De basisbenodigdheden voor het maken van

Naamlabels (zie foto A)

de projecten zijn: een naaimachine, een schaar,

Voor mijn projecten maak ik gebruik van een eigen

patroonpapier, meetlint, naald en draad en

naamlabel, dat ik tussen de stof stik. De gemaakte

eventueel een rolmes met snijmat. Geadviseerd

spullen krijgen hierdoor een professionelere

wordt eerst de stoffen te wassen alvorens gebruik

uitstraling en hiermee personaliseert u het project

om krimp na het maken van het project

en krijgt het een eigen identiteit. Deze labels zijn

te voorkomen.

gemakkelijk via het internet te bestellen.

Patroonbladen

Begrippenlijst

Achter in het boek vindt u één patroonblad, dat

In deze lijst worden veel voorkomende termen

aan twee zijden bedrukt is, de A-kant en de B-kant.

verduidelijkt. In elk project vindt u verwijzingen die

Om de patroondelen gemakkelijk te kunnen vinden,

zowel naar de begrippenlijst als de basistechnieken

staat bij elk project aangegeven op welke kant van

verwijzen.

het patroonblad het patroon te vinden is.
Basistechnieken
Alle patroondelen hebben een eigen kleur. Door

In het boek wordt gebruik gemaakt van een aantal

de kleuren van de lijnen te volgen, kunt u deze

basistechnieken. Deze worden uitgelegd op

eenvoudig overnemen. De patronen zijn op ware

pagina 74 en worden verduidelijkt met foto’s en

grootte weergegeven. Leg het patroonpapier op

beschrijvingen. Bij elk project is de basistechniek

het patroonblad. Trek alle patroondelen over op

voorzien van een sterretje dat verwijst naar

papier van het project dat u wilt maken. Neem

deze uitleg.

bij elk patroon de aangegeven markeringen over.
Schrijf duidelijk op het patroondeel wat het is en

Materialen

hoe vaak u het uit de stof, voering of vlieseline moet

De meeste stoffen die ik heb gebruikt, komen van

knippen. Indien een patroon tegen de stofvouw

Stenzo kids, Weesp.

moet worden gelegd, markeer dit ook op het

De ledikantdeken is van teddystof van Qjutie kids.

patroonblad. Knip alle patroondelen uit op papier.

Het tafelzeil dat gebruikt is voor de roze luiertas en
het bijpassende luieretui is van Blond.
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Zo wordt de kleine
een echte spetter!
Een heerlijke zachte badcape van tricot stof
voor als de baby net uit bad komt...
Ideaal voor de zomerdagen.

WERKBESCHRIJVING
•

Neem patroondelen 1.1 (de punt) en 1.2 (de lap)

•

Vouw de stof dubbel met de goede kant* naar

•

Leg de uitgeknipte patronen op de dubbele stof

•

Knip de patroondelen uit zonder naadtoeslag*.

•

Stik het biaisband* vast aan de lange rand van

TIP
beeld
In het voor
n dubbele
va
pe
ca
is de
deze
kt. U kunt
stof gemaa
dstof of
ba
n
va
k
cape oo
aken, dan
wafelstof m
stof
le
ke
is en
voldoende.

over op patroonpapier en knip deze uit.
boven, met de beide zelfkanten* op elkaar.
en zet deze vast met spelden.

de punt (patroondeel 1, dit deel is ook
uit dubbele stof).
•

Leg deel 1, de punt, in een hoek van

•

Stik de punt vlak langs de rand vast van deel 2.

•

Speld optioneel het naamlabel* langs de rand

•

Speld het biaisband rondom de volledige cape

patroondeel 2.

van de punt van de cape.
vast, begin aan de onderrand van de cape,
tegenover de punt.
•

Stik het biaisband rondom vast.

*

Zie begrippenlijst en uitleg basistechnieken
achter in het boek.

• Tricot stof van 100 cm lang,
150 cm breed.
• Biaisband 350 cm.
• Naamlabel (optioneel).
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Biaisband bevestigen.
Naamlabel bevestigen.
Goede kant van de stof.
Naadtoeslag.

1

Gebruik voor dit project
patroondelen 1.1 en 1.2
van patroonblad B.

Veel spetterplezier!
© Annie DIY
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