
WATERMELOEN 

Benodigdheden:  

• Naaimachine  

• Breed elastiek 3cm breed voor de tule rok.   zelf aanschaffen (bijv. action of Hema) 

• Breed elastiek eventueel voor de broek.  

• Schaar  

• Groene (lichtgroen & donkergroen) garen 

• Roze garen  

• Witte garen  

• Nietjes  zelf aanschaffen  

• Zwarte viltstift  
 
T-shirt:  
Benodigdheden: 

• 1 x voorpand groen velours 

• 1 x achterpand groen velours 

• 2 x mouw groen velours 

• 1 x kol groen velours 

• 6 x groene glitterband 60 cm  

• 2 x groene glitterband 70 cm  

• Groene garen 
 

TIP: Het shirt mag mooi aangesloten zitten, speld het shirt dus eerst passend aan het lichaam. 
 

1. Speld de 3 glitterstroken (60cm) vanaf boven naar beneden vast aan het voorpand, 1 x 
linkerschouder – 1 in het midden – 1 x rechterschouder [foto 1]  
*Het is niet erg dat de glitterstrook niet zo lang is als de lengte van het shirt. De rok komt hier 
overheen.*  

2. Speld de andere 3 glitterstroken aan het achterpand, 1 x linkerschouder – 1 in het midden – 
1 rechterschouder 

3. Speld 1 glitterstrook (70cm) aan de rechtermouw en 1 glitterstrook (70cm) aan de 
linkermouw [foto 2] 

4. Naai de stroken vervolgens aan het shirt met groene garen. 1 lijn midden over de strook is 
voldoende 
 

5. Op de achterkant van de stof staat beschreven of het een voor- of achterpand is.   
Leg het achterpand en voorpand met de goede kant (harige stof) tegen elkaar. Naai de 
bovenkant bij de schouders dicht met groene garen. [foto 3] 
 
LET OP!!  1 mouw ‘’voor’’ moet aan het voorpand worden vastgenaaid, en de andere 
mouw moet ‘’voor’’ aan de achterpand worden vast genaaid. Dus ook 1 mouw waar achter 
op staat moet aan achterpand worden genaaid en de andere mouw waar achter staat moet 
aan voor worden genaaid. Dus op 1 mouw is het verkeerd op geschreven.  

6. Speld het ‘’achterpand’’ aan de punt van de mouw waar ‘’achter(pand)’’ staat, en speld de 
‘’voorpand’’ aan de punt waar ‘’voor(pand)’’ staat. [foto 4] 
Werk vanaf de buitenkant naar het midden met spelden zodat de hele mouw vast aan het 
shirt is gespeld.  
Herhaal deze stap bij de andere mouw maar let op: hier speld je de mouw dus voor aan 
achterpand en achter aan voorpand. Zie het dik gedrukte hierboven.  



7. Naai de mouwen dicht. En naai aansluitend het voor en achterpand aan elkaar met groene 
garen. [foto 5] 
Werk de mouwen netjes af door de stof naar binnen te slaan. Zorg er wel voor dat de mouw 
lang genoeg blijft.  
 
 Zijn de mouwen te lang? Maak ze passend, zorg er wel voor dat het stof naar binnen 
wordt geslagen  
 

8. Vouw de kol dubbel en zorg dat de goede kant zichtbaar is en naai de kol aan de hals naad. 
foto 6] 

9. Haal het shirt binnenste buiten en uw shirt is klaar.  
 

Legging: 
Benodigdheden:  

• 2 x broekspijp roze stof 

• Roze garen  

• Elastiek  zelf aanschaffen  
 
Er zijn 2 verschillende leggings qua kleur. Het kan dus zijn dat u een andere legging heeft 
dan op de foto in de naaibeschrijving.  

 
1. Leg de twee broekspijpen met de ’goede’ kanten van de stof op elkaar. [foto 7] 
2. Speld de twee naden die lopen van het kruis naar de bovenkant, de ‘’buiknaden’’ dus, aan 

elkaar vast. [foto 7] 
3. Naai met het roze draad van het kruis naar de taille [foto 8] 
4. Leg de stof in de vorm van een broek en naai de beennaden aan elkaar [ foto 9] 
5. Maak een tunnel waar je vervolgens het elastiek met een veiligheidsspeld doorheen haalt. 
6. Werk de broekspijpen netjes af door ze naar binnen te slaan en naai dit dicht met roze garen.  

 
Tule rok: 
Benodigdheden: 

• Breed elastiek 3 cm  zelf aanschaffen  

• 30 x stroken tule rood  

• 15 x stroken tule roze  

• 60 zwarte vilt pitjes  

• 1 x witte stof band  

• Witte garen 

• Zwarte stift  
 

1. Neem het aantal centimeter elastiek van de omtrek van je middel  
2. Leg de witte stof dubbel, spelt dit vast [foto 10] 
3. Naai dit vast met witte garen [foto 11] 
4. Haal het binnenstebuiten [foto 12] 
5. Zet om elke 10 centimeter een streep op de stof [foto 13] 
6. Speld het elastiek aan het begin vast aan de stof [foto 14]  
7. Rek alleen het elastiek uit en speld het vast bij de stip en doe dit bij elke stip, om de 10 cm 

dus. Naai bij elke stip verticaal het elastiek vast aan de witte band [foto 15, 16, 17] 
LET OP  het elastiek moet gespannen zijn!  
Het is handig om dit met twee personen te doen.  

8. Naai de twee uiteinden aan elkaar zodat het een cirkel wordt [foto 18] 
9. Haal de tule alleen door het elastiek en zorg dat de tule gelijk is aan het eind [foto 19/20] 



10. Maak er met de 2 uiteinden een knoop in, zorg dat de knoop onder de witte band zit [foto 
21] 

11. In totaal zijn er 45 stroken, verdeel dit over het aantal ‘’10 cm vakjes’’ 
12. Lus alle 45 tulestroken aan de rok, zorg ervoor dat de roze en rode stroken mooi verdeeld 

zijn  
13. Zorg dat er aan beide kanten van de tule een pitje zit (tegen elkaar aan) [foto 22] 

 verdeel de pitjes over de tulestroken (maximaal 2 per strook), laat goed ruimte tussen de 
pitjes zitten  

14. Niet door alle pitjes 1 nietje, zodat de pitjes goed blijven zitten. [foto 23] 
15. Maak het nietje zwart met een zwarte stift [foto 24] 
 
PS: er zijn niet genoeg pitjes voor elke strook (60 pitjes in totaal, maar dubbel op ‘stof’ dus je ziet 
maar 30 pitjes). Dus je gaat stroken krijgen zonder pitjes. Dit is niet erg, als je er maar voor zorgt 
dat de pitjes verdeeld worden over de gehele rok. [Foto 25] 

 
Schoenenhoezen: 

• 4 blaadjes satijn groen  

• 4 blaadjes velours licht groen  
 
Per ‘schoenhoes’ heb je 2 groen satijn blaadjes en 2 blaadjes velours de pannen nodig. Het is de  
bedoeling dat de schoenenhoezen vast komen te zitten aan de legging.  
 

1. Trek de legging aan en speld de blaadjes (1 velours, 1 satijn, 1 velours en 1 satijn) op hoogte 
zodat de punten NIET de grond raken. [foto 26] 

2. Naai met de hand de blaadjes (alleen aan de bovenkant) vast aan de legging [foto 27].   
3. Doe dit hetzelfde met de andere broekspijp  

 
Als je al deze stappen heb uitgevoerd is het pakje klaar! [foto 28] 
 
Mocht je vragen hebben tijdens het maken van het pakje, kun je altijd contact met ons opnemen via 
een van onderstaande nummers: 

- 06-41944265 (Kylaine Wolkotte) 
- 06-43213145 (Jet Schuurman) 
- 06-19889775 (Roanne Bonke) 

 

Veel succes !!  

Liefs, 

De Natsels 
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