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BESTE CREATIEVELING

Bij het maken van de patroontjes voor dit boekje moest ik vaak terugdenken aan mijn kindertijd. 
Toen knutselde ik ook al met lapjes stof, maar het grote verschil is dat ik toen alles met de hand aan 
elkaar naaide met naald en draad, en dat het nu zo supersnel gaat met een goede naaimachine!

Ongelooflijk eigenlijk, dat je op zo’n korte tijd zulke knappe spullen in elkaar kunt zetten, gewoon 
met een paar leuke lapjes stof en wat inspiratie.

Je vindt in dit boekje 25 patroontjes, die je uiteraard naar hartenlust kunt aanpassen aan je eigen 
smaak: een ander stofje, een applicatie, een extra lintje hier of daar… en je creëert meteen iets 
nieuws.

De keuze van de stof bepaalt in grote mate ook de stijl. Kies je voor felle kleuren en ouderwetse 
motiefjes, dan zit je meteen in de retrosfeer; ga je eerder voor pasteltinten en bloemen, dan ben je 
direct in een romantische sfeer.

Ik wens jullie heel veel creatief plezier met dit boekje!

Liefs,

Rebecca
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SHOPPINGTAS

BENODIGDHEDEN:
 Ð 2 stukken toile cirée bruin met witte stippen 
van 35 cm x 15 cm

 Ð 1 stuk toile cirée grijs met vlinders van 32 cm 
x 85 cm

 Ð 2 stukken toile cirée grijs met vlinders van 
20 cm x 10,5 cm (voor het zakje)

 Ð Afboordlint van 20 mm breed en 1,6 m lang
 Ð 2 stukken grosgrain lint (voor de 
handvatten) van 25 mm x 60 cm

 Ð Naaigaren
 Ð Kopspelden
 Ð Schaar

ZO MAAK JE HET:
 Ð Stik eerst het zakje dat aan de binnenzijde 
van de tas moet komen. Speld een stukje 
van 20 cm x 10,5 cm aan de bovenzijde 3 cm 
om naar de verkeerde kant van de stof en 
stik vast. Speld het andere lapje 6 cm om, 
ook naar de verkeerde kant van de stof, en 
stik vast. Leg nu de twee lapjes op elkaar, aan 
de onderzijde gelijk en met de goede kant 
van de lapjes allebei naar boven gericht. 
Speld de zijkanten en onderkant vast en stik 
rondom.
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 Ð Speld beide zijstroken van de tas (bruin met 
witte stippen) aan een korte zijde 2,5 cm om 
naar de verkeerde kant van de stof en stik 
vast. Doe dit ook met de grote lap (grijs met 
vlinders): speld hier de twee korte zijden om 
op 2,5 cm naar de verkeerde kant van de stof 
en stik vast. Steek tussen één zijde van de lap 
met de vlinders het gestikte zakje, ergens in 
het midden van de strook.

 Ð Speld de twee zijstroken van de tas (35 cm x 
15 cm) op de grote lap. Opgelet: leg ze met 
de verkeerde kanten van de stof op elkaar, 
zoals op de foto. Stik rondom vast aan de 
beide kanten van de tas.

 

 Ð Speld nu aan beide zijden van de tas, 
rondom de hele naad, het afboordlint en 
stik vast. Zo is de naad mooi weggewerkt.

 Ð Naai de uiteinden van de handvatten 1 cm 
om, stik de handvatten vast op ongeveer 
7 cm van de zijkant van de tas; dan zit er 
ongeveer 13 cm tussen de uiteinden. Zet één 
handvat aan elke zijde van de tas.

 Ð Klaar!







19

FIETSZADELOVERTREK

BENODIGDHEDEN:
 Ð Toile cirée donkerbruin met witte stippen, 
90 cm x 45 cm

 Ð Naaigaren in dezelfde kleur
 Ð Patroonpapier
 Ð Pen
 Ð Patroonpotlood
 Ð Schaar
 Ð Kopspelden

ZO MAAK JE HET:
 Ð Vergroot het zadelpatroon A op pagina 92  
twee keer uit. Teken het over op 
patroonpapier en knip uit.

 Ð Leg het patroon op de stof en speld het 
vast; doe dit aan de randen, want je maakt 
gaatjes in deze stof! Teken het patroon over 
met rondom 1 cm extra naadwaarde. Knip 
uit.

 Ð Knip ook een strook van 87 cm x 15 cm 
uit dezelfde stof. Zoom de korte eindjes 
om: vouw dus 1 cm om, met de goede 
kant van de stof naar buiten, en stik op 
persvoetbreedte (= ca. 7 mm).

 Ð Vouw nu één lange zijde van de strook 1 cm 
om, weer met de goede kant van de stof naar 
buiten toe, en stik vast op persvoetbreedte.

 Ð Speld de strook (met de goede kanten van 
de stof op elkaar) vast op de zadelvorm, 
gelijk met de buitenrand. Leg de zijde 
die nog niet werd omgestikt, gelijk met 
de buitenrand! Als je de strook helemaal 
rondom hebt vast gespeld, heb je hier 
enkele centimeters over, dus de strook is 
enkele centimeters langer; laat deze elkaar 
gewoon overlappen. Stik rondom vast.

 Ð Vouw het overtrek naar buiten.

 Ð Je zadelovertrek is al klaar.

EXTRA TIP 
Voor een kleiner zadel (bv. van een 
kinderfiets) neem je het kleinste patroon op 
pagina 92, en knip je een rechte strook  
van 15 cm x 74 cm.
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SLEUTELHANGER MET VLINDER

BENODIGDHEDEN:
 Ð Stukje toile cirée waar je 2 vlinders kunt 
uitknippen

 Ð Stukje decovil ter grootte van de vlinders 
(5 cm x 6 cm)

 Ð Satijnlint bruin van 15 mm breed en 20 cm 
lang

 Ð Sleutelhangerring
 Ð Daim kwastje, 4 cm
 Ð Naaigaren
 Ð Schaar

ZO MAAK JE HET:
 Ð Knip twee keer een vlinder uit de stof. Knip 
deze vorm ook eenmaal uit de decovil.

 Ð Leg de stukjes stof op elkaar met de goede 
kanten naar buiten en leg er het stukje 
decovil tussen.

 Ð Vouw het satijnlintje dubbel en steek het 
door de sleutelhanger en door het kwastje 
(als je een sleutelhanger hebt met een 
open ring, kun je deze achteraf ook nog 
bevestigen) en steek de uiteinden van het 
lintje tussen de twee stofdelen. Gebruik nu 
de knoopsgatsteek op je naaimachine en 
boord het geheel helemaal rondom af.

 Ð Klaar!
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OPBERGMANDJE

BENODIGDHEDEN:
 Ð 2 stukken toile cirée van 27 cm x 30 cm
 Ð Sierbiaisband met een gehaakt kantje, 
60 cm

 Ð Naaigaren
 Ð Schaar
 Ð Kopspelden

ZO MAAK JE HET:
 Ð Leg de twee lapjes met de goede kanten van 
de stof op elkaar, speld de twee korte zijden 
en een lange zijde vast en stik deze drie 
zijden vast op persvoetbreedte (ca. 7 mm).

 Ð Nu moeten de twee hoeken ingestikt 
worden, zodat je straks een bredere bodem 
krijgt. Vouw de hoeken plat, zodat de 
zijnaad telkens op de ondernaad komt te 
liggen, speld de twee lagen vast en stik ze af 
op ongeveer 6 cm van de hoek. Knip de hoek 
af op ongeveer 1 cm van het stiksel.

 

 Ð Vouw het mandje nu zo dat de mooie 
kant aan de buitenzijde zit. Speld op de 
bovenrand helemaal rondom het biaisband 
vast en stik vast.

 Ð Je mandje is klaar.EXTRA TIP 
Dit kun je gemakkelijk maken van een stuk 
afgedankt tafellaken van toile cirée!


