
 
Beschrijving pak Mario(rood)/Luigi(groen) 
 
Waar moet je zelf voor zorgen: 

- Blauwe garen 

- Groen/rode garen, afhankelijk van een Mario of Luigi pak 

- Gele garen 

- Dun elastiek  

- Klittenband  
 
Wij willen u aanraden voordat u begint met naaien eerst het voorbeeldpak te bekijken.  
Zo heeft u een duidelijk beeld van het eindresultaat.  
Vanaf 29-12-2017 hangt het voorbeeldpak bij De Musketier, openingstijden staan in de informatiebrief. 
Tevens zijn we op dinsdag- en donderdagavond in de loods te vinden voor  
eventuele vragen. 
 
Mochten er toch dringende vragen zijn kunt u contact opnemen met:  
Maartje Nijmeijer te bereiken op 06 – 51 03 84 55 
of met Lisanne Brookhuis te bereiken op 06 - 20388472 
 
Let op: Glanzende kant is goede kant! 
 
Onderdelen, controleer of u daadwerkelijk alle onderdelen hebt.  
-Shirt (rood of groen, afhankelijk van welk 
pak u hebt): 
1 x Voorpand 
1x Achterpand 
2 x Mouw 
 
-Tuinbroek(blauw): 
1x Achterpand broek  
1x Voorpand broek 
4x Schouderband 
1x Bovenstuk broek  
1x Zak voor op bovenstuk broek (rood of groen) 
2x Zakken voor op de kont (rood of groen) 
2x Omslag broekspijp (rood of groen) 
2x Houten knopen geel 
1x Riem geel 
 
-1 x Kol (rood of groen, afhankelijk van wel pak 
u hebt) 
 
-Pet 
1x Rand pet 
2x Bovenkant pet  
2x Klep plet 
 
-Uitgetekend op karton (zou u dit zelf uit 
willen knippen) 
1x Bovenkant pet 
1x Klep pet 
1x Rand pet 
 
-Logo’s (knip de logo’s uit de stof) 
1x Mario of Luigi 8 bij 8 cm 
1x Mario of Luigi 12 bij 12 cm 
1x Finish vlaggen 15 bij 15 cm 

 



 
Shirt (naai dit met groene of rode garen, afhankelijk van of u een Mario of Luigi pak hebt): 

1. Sla de rand van de kraag ongeveer 0,5 cm om een naai hier overheen, zodat dit netjes is 

afgewerkt. 

2. Leg de glanzende kanten van het voor- en achterpand op elkaar. 

3. Naai de schouderstukken aan elkaar vast. (Foto 1) 

4. Sla het shirt open, met de doffe kanten naar u toe. 

5. Speld de mouwen met de glanzende kant aan de glanzende kant van het armsgat. (Foto 2) 

6. Naai de mouwen vast aan het armsgat. 

7. Speld de onderkant van de mouwen (op lengte van de armen) om en naai dit om. (Foto 3) 

8. Speld de onderkanten van het shirt ongeveer 1 cm om en naai dit om zodat dit niet gaat 

rafelen. 

9. Leg het shirt met de glanzende kanten op elkaar en speld de zijkanten van het shirt & de 

mouwen dicht. (Foto 4) 

10. Naai vanaf de onderkant van de mouw naar beneden t/m de onderkant van het shirt. 

11. Het is u gelukt, het shirt zit in elkaar. Goed gedaan! 
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Kol (naai dit met groene of rode garen, afhankelijk van of u een Mario of Luigi pak hebt): 

1. Vouw de kol dubbel vanuit de lange zijde, leg de glanzende kanten op elkaar, zodat de 

doffe kant naar u toe ligt. Speld de onderkant aan elkaar vast (lange zijde) en naai deze 

dicht. (Foto 5) 

2. Naai, 10 cm vanaf de bovenkant, over de lange zijde (gehele lengte). (Foto 6) 

3. Naai 2 cm hieronder weer over de lange zijde (gehele lengte), zodat er een tunnel ontstaat. 

4. Haal het elastiek door te tunnel. (Tip: prik een veiligheidsspeld door het elastiek, zodat u 

gemakkelijk het elastiek door de tunnel kunt halen). (Foto 7) 

5. Leg een knoop in het elastiek 

6. Naai de kol dicht aan de korte zijde. LET OP: naai niet over de tunnel heen, zodat het 

elastiek later nog strakker gemaakt kan worden. 

7. Trek de kol om. 

8. Het is u gelukt, ook de kol zit in elkaar. Goed bezig!  
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Tuinbroek (gebruik hiervoor blauwe en groene of rode garen afhankelijk van Mario of Luigi, 
Knip de logo’s M of L en de vlaggen uit de stof om de gekleurde randen): 

1. Begin met blauwe garen. Leg de voorpanden met de glanzende kanten op elkaar, zodat u 

de doffe zijden voor u hebt. 

2. Speld de panden aan elkaar vanaf de bovenkant tot aan de punt bij het kruis en naai dit 

vast. LET OP: naai dus niet tot onderaan!!! (Foto 8) 

3. Leg de achterpanden met de glanzende kanten op elkaar, zodat u de doffe kant voor u 

hebt. 

4. Speld vanaf de bovenkant tot aan de punt van de kont de panden aan elkaar en naai dit 

vast. LET OP: naai dus niet tot onderaan!!! (Foto 9) 

5. Naai bij de bovenkant van het achterpand, de zijkanten van het achterpand ongeveer 0,5 

cm om tot aan de bovenkant van de broekspijpen, zodat dit niet gaat rafelen.  

6. Klap het voor- en achterpand uit en leg de glanzende kanten op elkaar. 

7. Speld, vanaf het kruis, de binnenkant van de pijpen naar beneden vast en naai dit vast. 

(Foto 10) 

8. LET OP: wissel naar groene of rode garen, afhankelijk van of u een Mario of Luigi pak 

maakt. 

Speld de randen van de kontzakken ongeveer 0,5 cm om en naai dit om.  
9. Speld de doffe kanten van de zakken op de glanzende kant van het achterpand en naai dit 

vast. Bepaal zelf welke hoogte het beste is voor de zakken, afhankelijk hoe lang degene is 

die het pak gaat dragen (konthoogte). (Foto 11) 

10. LET OP: gebruik weer blauwe garen. Leg de glanzende kanten van het voor- en 

achterpand op elkaar en speld de hoeken van het voorpand aan de hoeken van het 

achterpand, speld de buitenkant van de pijpen aan elkaar en naai dit vast. (Foto 12) 

11. Speld de zijkanten van het bovenstuk ongeveer 0,5 cm om en naai dit om, zodat het niet 

gaat rafelen. De onderkant van het bovenstuk hoeft u niet om te naaien omdat dit later 

bevestigd gaat worden aan het voorpand. 

12. LET OP: wissel naar groene of rode garen, afhankelijk van of u een Mario of Luigi pak 

maakt. Naai de zijkanten van de groene voorzak ongeveer 0,5 cm om. 

13. Naai de groene voorzak vast aan het midden van het bovenstuk van het voorpand. (Foto 

13) 

14. LET OP: wissel weer naar blauwe garen. Speld, de onderkant van het bovenstuk, met de 

glimmende kant aan de glimmende bovenkant van het voorpand van de tuinbroek en naai 

dit vast. Rode stippellijn moet woorden vastgenaaid. Zie Tekening 1. 

15. Maak ze eerst op lengte! Door aan de korte kleinste zijde wat eraf te halen! Leg de 

schouderbanden met de glimmende kanten op elkaar en speld de zijden aan elkaar vast en 

naai dit vast. LET OP: Laat alleen de breedste onderkant open.  

16. Trek de schouderbanden om, zodat u de glanzende kanten voor u heeft. 

17. Speld de open kant van de schouderband op de glimmende kant van het bovenste stuk van 

het achterpand. Doe dit zo, zodat de schouderband in de richting van de kont ligt. Naai dit 

vast. (Foto 14) 

18. Maak het uiteinde die vooraan komen te zitten bij het bovenstuk van de tuinbroek vast met 

klittenband. 

19. Maak de twee gele knopen vast aan het uiteinde van de schouderbanden. Met Gele garen. 

20. LET OP: wissel naar groene of rode garen, afhankelijk van of u een Mario of Luigi pak 

maakt. Leg de omslag broekspijp met de glimmende kanten op elkaar, speld de korte 

zijkant dicht en naai dit vast. 

21. Speld de glimmende kant van de omslag broekspijp aan de binnenkant (doffe kant) van de 

onderkant van de broekspijp en naai dit vast, als je de omslag broekspijp omslaat naar 

buiten. (Foto 15) 

22. Sla de bovenkant van de omslag ongeveer 0,5 cm om, naai dit vast. 

23. Speld de omslag bij beide naden van de broekspijp vast en naai dit met 4 steekjes vast 

(beide kanten 4). (Onderaan, 2 halve wege en 1 bovenaan de omslag) 



24. LOGO’s: Mario (rood garen) of Luigi (groene garen) op de naaimachine. Lock of zigzag de 

buitenkant van de logo’s, om te voorkomen dat ze gaan rafelen. 

25. De L of M logo’s van 12 bij 12 cm moet midden op de voorzak van het bovenstuk tuinbroek 

komen. Steek dit met 8 steken rondom het logo vast op de rode of groene rand van het 

logo. Zie tekening 16 (gele of groene garen gebruiken) 

26. Het finish vlaggen logo van komt achterop de rug, Zie foto 17. Lock het logo af met blauwe 

garen. Steek dit ook met 8 steken rondom het logo vast, om de zwarte rand met blauwe 

garen.  
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LET OP: NAAI DE PET ZO LANGZAAM EN VOORZICHTIG MOGELIJK IN ELKAAR!!!!!!!!!! 
 
 
Pet (Hiervoor heb je rode garen nodig als je Mario bent of groene garen nodig als je Luigi 

bent, knip het Mario of Luigi logo 8 bij 8 cm uit rondom de gekleurde rand) 

Knip uit het karton de drie onderdelen, rand pet, bovenkant pet en klep pet uit! 

1. Sla de rand pet om de lange zijde om, met de glanzende kanten op elkaar. Speld de lange 

zijde en één korte vast. Naai dit stuk nu vast. Zie foto 1. 

2. Trek de rand pet nu binnenste buiten, zodat de glanzende kant naar je toe ligt. 

3. Stop het kartonnen onderdeel rand pet in de gleuf van de stoffen rand pet. 

4. Meet even hoe groot je hoofd is en maak het karton en de stof op maat. Zie foto 2. 

5. Speld de twee korte zijdes nu aan elkaar vast, zie foto 3 en naai dit vast. 

6. Leg de doffe kanten van de bovenkant pet op elkaar en leg het kartonnen bovenkant 

ertussen. Speld de buitenkant goed vast, zodat u voldoende ruimte hebt om te naaien. Zie 

foto 4. Naai het rondom helemaal dicht. 

7. Leg de bovenkant pet op de rand pet (de rand die aan elkaar is genaaid) op elkaar, zorg 

ervoor dat de bovenkant pet in de rand pet zit. En speld het zo vast. LET OP: Doe dit heel 

voorzicht. Zie foto 5. 

8. Draai nu de pet om, druk de bovenkant pet naar binnen en trek de rand pet eromheen. 

9. Leg de gladde kanten van de klep pet op elkaar. Naai de buitenste grootte rand vast. Zie 

foto 6. 

10. Draai de klep nu om zodat de gladde kant aan de buitenkant zit. Leg de kartonnen klep in 

de stof. Speld de binnenste rand vast en naai deze rand nu vast. Zie foto 7. 

11. Speld de klep pet nu vast aan de rand pet. Zie foto 8. LET OP: Als het goed is heb je nog 

aardig wat stof aan de onderkant van de rand pet over, zorg ervoor dat de klep pet zo dicht 

mogelijk aan de rand pet komt te zitten. Maar pas op hou wel genoeg ruimte over om het 

vast te kunnen naaien. 

12. Naai de klep vast aan de rand pet. LET OP: Doet dit zorgvuldig en langzaam. 

13. Houd je nu stof over aan de onderkant van de pet, vouw dit naar de binnenkant van de pet 

en steek het met zoveel steken vast, wat je zelf denkt dat goed is. 

14. Het LOGO: Mario (rode garen) of Luigi (groene garen) logo 8 bij 8 cm. Moet afgelokt 

worden met rode of groene garen op de gele of groene rand.  

15. Bepaal het midden van de voorkant van de pet en steek het logo met 8 steken vast op de 

rand pet. Met rode of groene garen op de gekleurde rand. 
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- Riem (Gele garen) 

Knip de riem uit het karton 

1. Vouw de riem met de glanzende kant op elkaar over de lange zijde. De dove kant naar u 

gericht. Naai de lange zijde vast.  

2. Trek de riem nu om, zodat de gladde zijde nu naar u is gericht. 

3. Haal 2 stroken over de korte zijde van de riem van. 2 cm dik. Zie foto 1, 

4. Maak de riem op maat, stop de kartonnen riem in de strook. Zie foto 2, 

5. Naai het uit einde aan elkaar vast.  

6. Maak het twee uiteinden met elkaar vast door klittenband te gebruiken. LET OP: Zorg 

ervoor dat de lelijke uiteinde aan de binnenkant komt te zitten! 

7. Lock de twee stroken/rondjes af. Steek de twee rondjes aan de riem vast, hier komt 

gereedschap in te hangen. Zie foto 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het resultaat 
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