Naaibeschrijving Wortel
Wij raden aan om eerst het voorbeeldpak te bekijken bij De Musketier.
Het voorbeeldpak hangt vanaf 11-01-2019 klaar.
Heb je hulp nodig bij het naaien van het pak?
Wij zijn iedere, doordeweekse dag vanaf 19.00 uur aanwezig in de loods.
Daarnaast kun je ons bereiken op de volgende nummers:
Demi Scholte Lubberink – 0633713283
Jonne Hofstee – 0629463452
Merlene Schulte – 0681851222
Iris Tijdhof – 0636532192
Anouk Busscher – 0613273805
Tijdens de optocht moet je een zwarte panty / (thermo)legging en zwarte schoenen dragen.

Waar je zelf voor moet zorgen:
- Oranje garen
- Donkerbruin garen
- Breed elastiek (minimaal 6 cm breed)
- Dun elastiek (ong. 2 cm breed)
Onderdelen shirt:
- 1 voorpand shirt
- 1 achterpand shirt
- 2 mouwen
- 1 kol
- 3 kleine bladeren
- 5 middelgrote bladeren
Onderdelen rok:
- 1 onderrok
- 10 wortels
- 7 grote bladeren
- Vulling

Het shirt
Naai dit met oranje garen.
Wat heb je nodig?
-

1 voorpand
1 achterpand
2 mouwen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Leg het voor- en achterpand op elkaar.
Naai de schoudernaden dicht.
Klap de stof open.
Klap de mouw dubbel en doe op de helft een speld, zie foto 1.
Leg de mouw op de schoudernaad van het shirt, zie foto 2.
Naai vanaf de speld de stof dicht tot aan het eind, zie foto 3.
Naai vanaf de andere kant de andere helft van de ronding van de mouw dicht, zie foto 4.
Naai vanaf het armsgat tot de oksel en naai verder tot aan de onderkant van het shirt.
Nu zit de mouw erin. Let op! Naai de mouw op je eigen maat en zoom het uiteinde om.
Nu ga je de onderkant van het shirt omzomen. Dit doe je ook door de stof een halve
centimeter om te draaien naar binnen.
11. Zoom het halsgat niet om, hier moet de kol nog aan bevestigd worden.
Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

De kol
Naai dit met oranje garen.
Wat heb je nodig?

-

1 kol
Dun elastiek
Het shirt

1. Vouw de kol dubbel vanuit de lange zijde. Speld de onderkant aan elkaar vast en naai deze
dicht, zie foto 1.
2. Naai, 10 cm vanaf de bovenkant, over de lange zijde (gehele lengte)
3. Naai 2 cm hieronder weer over de lange zijde, zodat er een tunnel ontstaat.
4. Haal het elastiek door de tunnel (Tip: prik een veiligheidsspeld door het elastiek, zodat het
elastiek gemakkelijk door de tunnel te halen is)
5. Leg een knoop in het elastiek en meet of dit strak genoeg zit.
6. Naai de kol dicht aan de korte zijde, naai ook over het elastiek heen, dan zit hij goed vast.
7. Haal het shirt binnenste buiten en speld de kol (die ook binnenste buiten zit) hieraan vast, zie
foto 3.
8. Naai hier langs.
9. Keer het shirt om en de kol zit aan het shirt vast.

Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:
Onderrok
Naai dit met oranje garen.
Wat heb je nodig?
-

1 onderrok
Elastiek (ongeveer 2 cm breed)

1. Vouw de rok in de breedte dubbel zodat de korte kant kan worden dicht gespeld, zie foto 1.
2. Naai hier nu langs.
3. Maak een bredere zoom aan de bovenkant van de rok zodat het elastiek er door kan. Let op!
Laat hierbij een klein stukje open zodat je het elastiek er door kan halen, zie foto 2.
4. Doe het elastiek erdoorheen.
5. Maak een smal zoompje (ong. 0,5 cm) aan de onderkant.
Foto 1:

Foto 2:

Blaadjes
Naai dit met donkerbruin garen.
Wat heb je nodig?
-

3 kleine bladeren
5 middelgrote bladeren

1.
2.
3.
4.

Knip de bladeren uit.
Stik met donkerbruin garen en een brede zigzag steek van boven naar beneden van het blad.
Stik dan de nerven, zie foto 1.
Nu maak je de bladeren ketting. De volgorde is 1 middelgrote, 1 kleine, 1 middelgrote, 1
kleine, 1 middelgrote, 1 kleine, 1 middelgrote, 1 middelgrote.
5. Zet deze met een grote zigzag steek aan de bovenkant aan elkaar. Je krijgt dan een cirkel van
bladeren, zie foto 2.
6. Pak het shirt en zet op beide schouders een middelgroot blad (die tegenover elkaar staan)
vast met een klein stukje zigzag steek.
FOTO 1:

FOTO 2

Wortelrok
Naai dit met oranje garen.
Wat heb je nodig?
-

10 wortels
Breed elastiek (minimaal 6 cm breed)
Vulling
7 bladeren

1. Pak de wortels en naai bij 5 wortels met bruine garen een aantal horizontale lijnen, zie foto
1. Let op! Naai korte lijnen zoals op de foto te zien is, en geen lange lijnen van de ene zijkant
naar de andere zijkant.
2. Leg 2 wortels op elkaar, waarvan 1 met lijnen en 1 zonder lijnen. De rechte kant (bovenkant)
mag je open laten. Naai langs de wortel heen. Let op! Laat een klein stukje open aan de
zijkant, zodat je de wortels nog kunt vullen.
3. Doe dit ook bij de rest, zodat je in totaal 5 complete wortels hebt.
4. Keer de wortels binnenste buiten en leg ze zo op elkaar dat de bovenkant ze elkaar tot de
helft overlappen, zie foto 3.
5. Meet nu breed elastiek op maat en naai hem dicht. Let op! Meet het elastiek op maat van de
taille, de rok moet namelijk hier gedragen worden.
6. Trek het elastiek strak zodat de wortels iets gaan rimpelen en naai de wortels hieraan vast,
zie foto 4.
7. Keer nu de wortels, zodat het elastiek bovenaan zit.
Foto 1:

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Naai dit met donkerbruin garen
8. Pak de 7 grote bladeren en maak hier ook nerven in zoals je hebt gedaan bij de andere
bladeren, zie foto 5.
9. Leg nu de 7 grote bladeren verdeeld op het elastiek en zet deze ook met een brede zigzag
steek vast, zie foto 6.

Foto 5:

Foto 6:

10. Nu kunnen de wortels gevuld worden. Ga eerst even bij de Musketier langs om te kijken hoe
veel vulling in de wortels moeten. Mocht je vulling te weinig hebben, laat het ons even
weten!
11. Als je de wortels hebt gevuld, kun je het gat dat je open hebt gelaten dichtnaaien.
12. Het pak is nu klaar! Zie de foto hieronder.

