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Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met 
informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen. 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 
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in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige 
andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Hoe maakt u het? 
Deze vraag krijgen wij regelmatig over onze eigen outfits. Het antwoord 
moeten wij vaak even toelichten. ‘Nou gewoon, zelf.’ Meedoen met de fast 
fashion-stroom, dat doen wij al jaren niet meer. Wij maken alles zelf. Van 
kleding tot accessoires. Dat is helemaal niet moeilijk, ook jij kunt het leren. 
Hoe? Dat leer je in dit boek. 

Met wie heb je te maken? 
Wij zijn Lea en Noëlle, twee beste vriendinnen uit Amsterdam.
Tijdens onze studie aan het Amsterdam Fashion Institute hebben we elkaar 
ontmoet en kwamen we er al snel achter dat we dezelfde passie deelden, 
namelijk: van niets iets maken. Zo begonnen we nog geen half jaar later 
ons eigen modebedrijf Bomb, waar we van restpartijen, ofwel pareltjes die 
anders weggegooid of verbrand zouden worden, nieuwe kledingstukken 
maken. Helemaal the Bomb, toch! 

Maak er werk van! 
Heb je geen ervaring met het maken van kleding, maar wil je dit wel graag 
leren? Waar begin je dan? Wij nemen je stap voor stap mee. Zo delen 
we al onze geheime tips over waar je stoffen op de kop kunt tikken, de 
zoektocht naar materialen in eigen huis en hoe je precies te werk gaat. 
Met de eenvoudige video-tutorials die je via de QR-codes kunt bekijken, 
helpen we je op weg. Achter in dit boek vind je de kledingpatronen. 
Tussendoor nemen we je mee in ons leven als zelfstandig ondernemers bij 
Bomb, onze vriendschap en natuurlijk onze andere passie: duurzaamheid. 
Want als je iets kunt bijdragen aan een duurzamere wereld, dan is het wel  
door zelf je kleding te maken. 

Alvast een goede tip: ga gewoon aan de slag. Zo zijn wij ook begonnen. 
Maak er werk van!

VOORWOORD

Liefs,
Lea en Noëlle

@bombthebrand
www.bombthebrand.nl

Wij zijn benieuwd hoe jij het maakt! 
Deel je creaties met de hashtags: 

#hoemaaktuhet   #bombthebrand
                #iamthebomb
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Stoffen, check. Naaimachine van de zolder gehaald, check. Benodigdheden, 
check. Nu kunnen we aan de slag! Misschien ben je al vertrouwd met de 
naaimachine en kun je gelijk beginnen met een kledingstuk uit dit boek. Ga je 
voor het eerst een kledingstuk maken en de naaimachine gebruiken? Neem 
dan de volgende pagina’s goed door en ga oefenen met een los stukje stof. 
We leggen de basistechnieken uit via video’s. En oh ja, het internet staat ook 
bom(b)vol met handige tutorials. 

AAN DE 
SLAG

IEDEREEN KAN DIT!

NEXT LEVEL! 

VOOR DE 
FANATIEKELINGEN.

TIP! Ga je voor het eerst 
kleding maken? Begin 
dan met een makkelijk 
kledingstuk, eentje met de 
moeilijkheidsgraad van 1 
bommetje. 
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VOOR JE BEGINT
Bovendraad en onderdraad
Een naaimachine heeft een bovendraad en een onderdraad. De 
bovendraad zit op een normaal klosje garen. De onderdraad zit 
op een spoeltje dat in een spoelhuisje zit onder de steekplaat. Het 
spoeltje moet je zelf opwinden met het garen van het klosje. Hoe je 
een spoeltje opwindt, verschilt per naaimachine. Hierover zijn veel 
tutorials te vinden op het internet! 

Naaimachine inrijgen
Het inrijgen van een naaimachine verschilt per machine. Zoek op 
Google of YouTube naar: ‘hoe naaimachine type + merk inrijgen’ om 
de naaimachine op de juiste manier in te rijgen. 

Naaimachinevoetje
Een naaimachine heeft verschillende naaimachinevoetjes. In dit boek 
maken we alleen gebruik van het ‘standaard’ voetje. Deze voet is vaak 
aangeduid met een A en wordt het meest gebruikt. 
Als we het in dit boek hebben over ‘voetje-breed’ stikken. Dan 
betekent dit dat je stikt op de breedte van de naaivoet.

garen

steekgrootte

naald

naaimachinevoetje

steekplaat,
hieronder zit 
het spoeltje!

terugknop om aan en 
af te hechten
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Aan- en afhechten 
Een stikstel moet je altijd aan het begin en aan het einde aan- en 
afhechten. Anders kan je stiksel losgaan. Het aan- en afhechten doe 
je door een paar steken naar voren te naaien en vervolgens over 
hetzelfde stiksel terug te gaan met de terugknop. Daarna naai je weer 
vooruit en ga je verder met je stiksel. 

Lockmachine
Naast een naaimachine kun je ook een lockmachine gebruiken om 
kledingstukken in elkaar te zetten. Een lockmachine werkt rafelige 
randen automatisch af. Bij elk kledingstuk in het boek staat duidelijk 
beschreven of je een lockmachine nodig hebt en wat de alternatieven 
hiervoor zijn. Voor het gebruik van een lockmachine kun je een 
tutorial op YouTube opzoeken over jouw merk lockmachine. 

Tornen
Heb je iets verkeerd gestikt met de naaimachine? Geen paniek! 
Hiervoor is het handige tornmesje bedoeld. Met een tornmesje kun 
je de draad voorzichtig los ‘tornen’. Let hierbij op dat je stof niet 
kapotmaakt met het mesje. 

Strijkijzer
Het strijkijzer is je beste vriend! Als je een naad hebt gestikt, kun je 
deze het best openstrijken. Ook als je kledingstuk klaar is, strijk je het 
item altijd even voor het mooiste resultaat!

Met naald en draad ‘met de hand’
Soms is het handiger om iets met naald en draad met de hand 
vast te naaien. Vaak doe je dit bij precieze werkjes of als je het 
naaimachinestiksel niet mag zien. Op Google en YouTube vind je veel 
tutorials waar deze technieken worden uitgelegd. Zoek op ‘naald en 
draad gebruiken’.

De goede kant van de stof
We hebben het in dit boek vaak over de goede kant van de stof. Dit 
is de ‘mooie’ kant van de stof en niet de achterkant. Het is uiteindelijk 
jouw kledingstuk, dus jij kiest welke stofkant je het mooist vindt. Bij 
sommige stoffen zie je dat meteen zoals bij denim, maar bij andere 
stoffen lijken beide kanten op elkaar. 



24

ZO LEG JE DE 
PATRONEN 
OP DE STOF

zelfkant van de stof   (de afgewerkte kant van de stof)

1x knippen

1x 
kn

ipp
en
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ST
OF

VO
UW

STOFVOUW

st
of

vo
uw

Let op! Bij sommige patronen is een half patroon getekend. 
Deze patronen leg je aan de rand van een stuk dubbelgeslagen 
stof, ook wel de stofvouw. Als je later het patroon uitknipt wordt 
het automatisch gespiegeld en heb je een mooi symmetrisch 
patroondeel. Let erop dat het patroon nog steeds in de richting ligt 
van de pijl. 

als voorbeeld hebben we hier het 
buckethatpatroon op de stof gelegd.

Je vouwt de stof altijd vanaf de 
zelfkant (verticaal)!

stofvouw 4x knippen

4x knippen

stofvouw 4x knippen
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BIKER 
SHORT

WAT HEB JE NODIG?

a. G.

B. H.

C. I.

D. J.

E. K.

F.

O. P.

M. N.

L.

• Gebreide stretchstof
• Elastiek van 5 cm breed
• Naaimachine
• Lockmachine

• Veiligheidsspeld
• Schaar
• Spelden
• Garen

Kruisstukje

Linkerpijp rechterpijp
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AAN DE 
SLAG!

2.

3.

3.

3.

LockenLo
ck

en

1. Trek het patroon ‘bikershort’ (blauwe lijnen) 
dat je vindt op het patroonblad 1A over op 
patroonpapier. Leg vervolgens dit patroon op 
de stof en knip precies langs het patroon de 
stof uit (zie pagina 22 voor uitleg patronen). 

2. Leg de 2 broekspijpen met de goede 
kanten op elkaar. We gaan beginnen met de 
kruisnaad. Speld AB op JK en lock met de 
lockmachine. Doe dit ook met DE op GH. Let 
op dat je de goede kanten op elkaar legt, zo 
komt de locknaad aan de binnenkant. 

3. Vouw het kruisstuk dubbel met de goede 
kanten op elkaar. Speld PO helemaal rond op 
het kruis van C naar L. Dit wordt het kruisstuk 
van de bikershort. Lock dit vervolgens vast. 
Doe hetzelfde met NM op FI. De bikershort 
begint nu echt de vorm van een broekje te 
krijgen! 

MOEILIJKHEIDSGRAAD:
Je hebt voor dit kledingstuk een lockmachine 
nodig omdat er met stretchstof gewerkt 
wordt. Beginner? Ga dan voor een item met 
1 bommetje zoals op pagina 55 en begin met 
het maken van een scrunchie! a + J

B+K

D+G

E+H
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4. Geef de bovenrand en de onderkanten van 
de broekspijpen een lockstiksel. 

5. Meet de breedte van het elastiek op. Wij 
gebruikten een elastiek van 5 cm breed. Maak 
aan de bovenkant van het broekje een tunnel 
die iets breder is dan het elastiek. Dit doe je 
door de bovenrand iets meer om te slaan dan 
de breedte van je elastiek, in ons geval 5,5 cm. 
Stik op het randje vast en laat 5 cm op de naad 
open.

6. Meet het elastiek uitgerekt om je eigen 
taille voor de juiste lengte en tel hier 2 cm 
voor de naad bij op. Rijg het elastiek door 
de opening van de tunnel met behulp van 
een veiligheidsspeld (zie pagina 21). Stik 
vervolgens door de opening het elastiek aan 
elkaar vast. De opening stik je daarna ook 
dicht. 

7. Vouw de onderkant van de broekspijpjes 
2 cm naar binnen en stik langs het randje 
vast. Als het goed is, heb je nu een mooi 
afgewerkte zoom (zie pagina 20 voor uitleg 
enkel omgeslagen zoom) gemaakt! 

- Gebruik een stretchnaald om de 
zoom en de tunnel te stikken. 

- Door een zigzagsteek te gebruiken 
voor de zoom en de tunnel heb je 
minder kans dat de draad breekt bij 
het uitrekken van de stof. 

TIP!
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BADJAS
WAT HEB JE NODIG?
• Stof (we gebruiken hier badstof)
• Naaimachine
• Lockmachine
• Schaar
• Spelden
• Garen

Achterpandlinkervoorpand rechtervoorpand biesbiesceintuur

Linkermouw rechtermouw

riemlusjes

MOEILIJKHEIDSGRAAD:
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Lock

SCHOUDERNAAD SCHOUDERNAAD

ZIJ
NA

AD
ZIJNAAD

Lock

LockLock

1.Trek het patroon ‘badjas’ (rode lijnen) dat op het patroonblad 1B staat over 
op patroonpapier. Leg vervolgens dit patroon op de stof en knip precies langs 
het patroon de stof uit (zie pagina 22 voor uitleg patronen). Let op, er is 1 
patroondeel voor zowel de bies als de strap.

2. Leg de voorpanden op het achterpand, speld de schoudernaden op elkaar 
en stik vast. Let op: leg de goede kanten van de stof op elkaar! 

3. Speld nu de zijnaden op elkaar en stik vast. 

4. Ga verder met de mouwen. Vouw de mouwen in het midden met de goede 
kanten van de stof op elkaar en lock de mouwnaad vast. 

5. De mouwen moeten nu nog bevestigd worden! 
Speld de bovenkant van de mouw in het armsgat. 
Let op: speld de goede kanten van de stof op 
elkaar. Lock vervolgens vast met de lockmachine.

! Is dit de eerste keer dat je een mouw inzet? Scan de QR-code en we 
laten je zien hoe het werkt! 




