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BABYKLEERTJES
Naai zelf de leukste spulletjes voor je baby
DEBORAH VAN DE LEIJGRAAF
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Voorwoord

Babykleertjes maken is zo leuk en je zult het snel merken: het is niet heel moeilijk.
Kleine lapjes worden in een mum van tijd omgetoverd tot schattige spulletjes! Toch is het
maken van een boek altijd een uitdaging; alles moet kloppen tot in de kleinste details.
Ondertussen liggen er stapels schattige kleertjes in mijn atelier, mijn computer ratelt erop
los wegens de vele foto’s en honderden instructietekeningen, maar na lange dagen en
weinig slaap, is het gelukt! Mijn nieuwe naaiboek SCHATTIGE BABYKLEERTJES is er!
Mijn enthousiasme voor naaien werd flink aangewakkerd toen ik stofpatronen ging ontwerpen en ik deze stoffen in handen kreeg. Als illustrator maakte ik al tekeningen voor papier
en boeken, maar op stof leken de tekeningen tot leven te komen. Hiermee kon ik mijn
eigen huis, mijn kledingkast en vooral die van mijn kinderen een stuk vrolijker en persoonlijker maken. Van het ene kwam het andere, en zo gebeurde het dat ik naast illustreren en
ontwerpen ook mijn stoffen ging verkopen in mijn webwinkel (ww.by-bora.com) en niet
meer kon stoppen met naaien!
Babykleertjes maken geeft veel voldoening. Een kledingstuk dat met de hand gemaakt is,
heeft iets bijzonders; er zit tijd, moeite en liefde in. De laatste jaren worden we zo vaak
verleid door onze beeldschermpjes. En het is juist zo heerlijk om te werken met je handen!
Zo fijn om geconcentreerd jezelf te verliezen in je naaiwerk. Het kan een prima vervanger
zijn voor je cursus mindfulness of je les yoga.
Met het resultaat kun je zoveel gelukkiger zijn dan met een gekocht kledingstuk: het zorgvuldig uitzoeken van de stoffen, het puzzelen, het bedenken, de verbazing hoe makkelijk
het ging en zelfs het geploeter als het niet in één keer lukt; het draagt bij aan je gevoel van
trots zijn op jezelf. Het hoeft niet perfect te zijn; je mag best zien dat het zelfgemaakt is;
het maakt een kledingstuk juist uniek en bijzonder!
Ik kan mezelf nooit houden aan een patroon. Heb jij dat ook? Voel je vrij om toevoegingen
of aanpassingen aan te brengen waar je wilt!
Laat je vooral inspireren door de foto’s en maak er je eigen unieke item van!
Ben je nog niet goed vertrouwd met de naaimachine? Alles wordt stap voor stap uitgelegd
met illustraties en tekst zodat ook jij deze leuke kleertjes kunt maken!

veel naaiplezier !
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Met het boek aan de slag
PATROONBLADEN

NAADWAARDE (OF NAADTOESLAG)

Bij dit boek zitten 2 patroonbladen. Kijk bij elk

Heb je het patroon getekend en uitgeknipt, dan kun je

project welk patroonblad en welke kleur je moet

het op de stof spelden. Knip niet direct langs de rand

overtrekken. Een patroon overtrekken doe je met

van het papier, maar voeg 1 cm toe. Dit is de extra

patroonpapier. Met een stift of potlood volg je de lijn

centimeter die je nodig hebt om te naaien. Er zijn

van de juiste maat. Elk item heeft zijn eigen kleur.

soms delen waar geen naadwaarde wordt toegevoegd:

Alle patroondelen van dezelfde kleur horen dus bij

dit wordt aangegeven op het patroon. Daar komt dan

elkaar. Na het overtrekken knip je de patronen uit

een bies. Bij de onderkant van een rok, shirt, mouw of

met een hobbyschaar.

pijp waar een zoom komt, voeg je 2 cm toe.

MERKTEKENS

KNIPPLAN

In de patronen zitten soms merktekens als hulp-

Bij elk item vind je een knipplan. Hierop staat aan-

middel om te weten of je de delen op de goede

gegeven hoe je zo efficiënt mogelijk het patroon uit

punten bevestigt. Dat kan een klein streepje op de

de stof kunt knippen. Het plan gaat ervan uit dat je een

rand zijn, maar ook een cirkeltje dat aangeeft waar

stof gebruikt van 150 cm breed.

knoopjes moeten worden bevestigd. Neem deze
tekens over op de stof door een klein knipje te
maken met een puntig schaartje. Merktekens in het

WELKE MAAT

midden van het patroon kun je overnemen door
een steekje te maken met een naald en rijgdraad of

De maten in dit boek zijn gebaseerd op de lengte van

markeer het met krijt of uitwasbare stift.

de baby. Maat 68 is dus voor een baby die ongeveer
68 cm lang is. Kies de maat die het dichtst bij de
lengte komt en aangezien baby’s snel groeien, kies

STOFVOUW/VOUW/SPIEGELLIJN

je bij twijfel de grotere maat. Bij 72 cm kun je beter
maat 74 maken dan maat 68.

In enkele patronen staat het woord ‘stofvouw’ aan-

TIP:

gegeven. Leg de stof voor je gaat knippen dubbel en
leg de rand van het patroon tegen de vouw van de
stof. Soms kan het ook fijn zijn om een patroondeel

MAAK DE
OMGESLA
GEN
RAND VA
N EEN ZO
OM
NIET TE K
LEIN, WA
NT DAN
KRULT DE
(JERSEY)S
TOF
SNEL OM
.

in zijn geheel te tekenen. Trek het deel dan over op
patroonpapier. Keer het patroonpapier en teken het
deel gespiegeld vast aan het deel dat je al getekend
hebt. Zo krijg je het patroondeel in één geheel.
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Benodigdheden

NAAIMACHINE

LOCKMACHINE

Het belangrijkste en handigste gereedschap

Met de naaimachine kun je alle items maken. Toch

om babykleertjes te maken is de naaimachine.

kan ik je wel aanraden om een lockmachine aan te

Naaimachines zijn er in allerlei soorten, maten en

schaffen als je vaker wilt naaien met jersey of andere

prijsklassen. Hoe meer mogelijkheden je hebt, hoe

rekbare stoffen. Een lockmachine werkt de randen

duurder de naaimachine. Voor het maken van de

netjes af en snijdt ze ook mooi recht bij het afwer-

items in dit boek heb je echter genoeg aan een

ken. De rek in de stof blijft behouden en daarom

simpele naaimachine.

is juist een lockmachine zo praktisch als je met
jerseystof werkt.

PATROONPAPIER
KNIPPEN EN SNIJDEN
Half transparant papier heb je nodig bij het overnemen van de patronen uit dit boek. Je tekent dan

Heb je een goede stofschaar? Nee? Koop er dan een!

de gewenste maat over op het patroonpapier en

En gebruik deze alleen voor het knippen van stoffen.

knipt alle patroononderdelen uit met een hobby-

Zo blijft de schaar veel langer scherp. Knip patroon-

schaar.

papier dus niet uit met deze schaar, maar gebruik
daarvoor een hobbyschaar.
Soms moeten er kleine knipjes gemaakt worden
in rondingen. Daarvoor gebruik je een klein scherp

NAALDEN

naaischaartje met een punt. Dit schaartje is ook
De meeste items in dit boek zijn gemaakt met

onmisbaar bij het maken van een mooie bies.

jerseystof. De naald die het beste werkt voor

Een van mijn favoriete naaigereedschappen is het

jersey is de zogenaamde jerseynaald of stretch-

rolmes. Heb je genoeg tafelruimte? Schaf dan een

naald in een dikte van 70 of 80. Deze naald heeft

grote snijmat aan en laat het rolmesje zijn werk

een ronde punt. Deze punt zorgt ervoor dat de

doen. Een rolmesje snijdt met gemak door meerdere

naald tussen het breisel van de stof steekt. Voor

lagen stof, in rechte lijnen langs een liniaal, maar

het maken van een zoom gebruik je een tweeling-

ook rondingen maken is geen probleem. Let op dat

naald. Deze vervangt dan de enkele naald.

je het mesje op tijd vervangt als je merkt dat het
snijden niet meer zo lekker gaat.
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OVERSLAGSHIRT
Een overslagshirt is meer dan welkom voor de allerkleinsten. Het is een fijn kledingstuk
om aan te trekken omdat het niet over het hoofdje heen gaat. Je kunt daarbij kiezen voor
een dunne jersey, maar een dikkere variant in Summersweat/French Terry is perfect
voor herfst- en wintermaanden.

niet moeilijk

stof 1: jersey

1

3

PATROONDELEN
Patroonblad A paars
Stof
1. voorpand 2 x
2. achterpand 1 x
3. mouw 2 x

stofvouw

boordstof

4

Boordstof
4. bies 1 x
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2

stofvouw

Jersey of summer sweat
bij een stof van 150 cm breed:
maat 44-56: 35 cm
maat 62-74: 40 cm
maat 80-86: 45 cm
Boordstof:
maat 44-56: 4 cm x 80 cm
maat 62-74: 4 cm x 90 cm
maat 80-86: 4 cm x 115 cm
6 cm elastiek (2 cm breed)
5 drukknopen met drukknooptang
4 cirkels versteviging (vlieseline of
wonderdots)

KNIPPLAN

stofvouw

BENODIGDHEDEN

STAP VOOR STAP

Knippen
Knip alle onderdelen met 1 cm naadwaarde. Voorzie aan de onderkant van het shirt en de onderkant
van de mouwen 2 cm omdat daar een zoom moet
worden gemaakt. Het gedeelte waar de bies op
wordt bevestigd, hoeft geen extra naadwaarde te
krijgen. Dat staat aangegeven op het patroon.

Naai met een kleine zigzagsteek of lock de naden
met de lockmachine vast.

Speld dan de zijnaden van de mouwen en het
zijkant van het shirt en naai vast.

Naaien
Leg de voorpanden op het achterpand. Naai de
schoudernaden vast met een rechte steek of lock
deze vast met de lockmachine.

Speld de mouwen vast. Let daarbij op de markeringen op de voorpanden en op de voorkant van de
mouwen. Deze kun je na het knippen aanduiden op
de stof met een krijtje of uitwasbare stift, of je kunt
een knipje maken met een puntig naaischaartje.

Zomen
Lock de onderkant van het shirt en de mouwen. Op
de naaimachine kun je een brede zigzag gebruiken.
Dit maakt de rand stevig bij het zomen.
Sla de rand om naar de binnenkant en speld vanaf
de voorzijde van de stof de hele zoom vast. Plaats
de tweelingnaald in de naaimachine.
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Rijg de naaimachine in met 2 bovendraden. Stel
de machine in op een grote rechte steek en stik de
naad rond. De buitenkant van het shirt is dus zichtbaar als je aan het naaien bent.

Bies
Naai vervolgens de bies. Plaats de strook boordstof
met de goede kant op de voorkant van de stof.
Speld de hele rand vast aan de voorpanden en de
hals, en naai met een kleine zigzagsteek op de
naaimachine of lock de rand met de lockmachine.
Sla de rand om en vouw de uiteinden naar binnen.
Vouw daarna de hele rand naar binnen. Speld en
naai vanaf de voorkant met een kleine zigzagsteek
de gehele bies. Knip het overtollige randje stof aan
de achterkant strak langs het stiksel af met een
klein scherp naaischaartje.

Drukknopen
Naai vervolgens het stukje elastiek vast aan de
lockrand onder het armsgat aan de binnenkant van
het shirt. Op het uiteinde van dit elastiek plaats
je een drukknoopje met een drukknooptang. Het
andere deel van het knoopje komt op de bies van
het voorpand.

Bevestig de 4 knoopjes aan de bies met de tang.
De onderkant van de drukknoopjes moet worden
bevestigd op de jerseystof. Het is raadzaam om
deze eerst te verstevigen met 4 stukjes vlieseline (c). Knip rondjes van 2 cm of gebruik speciale
verstevigingscirkels (wonderdots). Strijk deze op
de achterkant van de stof op de plekken waar de
drukknoopjes moeten komen. Bevestig dan de
drukknoopjes.

En klaar is dit mooie overslagshirt dat zo fijn is om
aan te trekken bij liggende baby’s.
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