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J.C.V. De Greune Köttelpeerkes 
Informatie t.b.v. de optochten en pakjes. 

 
Beste optochtloper, 
 
Over een aantal weken zal jij meelopen met ‘De Greunen’ tijdens de optochten in 
Denekamp en Oldenzaal. Omdat we ook dit jaar weer meelopen met een grote loopgroep 
staat hieronder allerlei informatie om alles goed en soepel te laten verlopen. Belangrijk om 
te vermelden is dat het meelopen geheel op eigen risico is.  

 
Zaterdag 22 februari 2020 >> Optocht Denekamp 
* Aanvang schminken om 08.00 uur bij De Musketier. 
Na het schminken kun je misschien nog even terug naar huis, maar je kunt natuurlijk ook 
blijven om te helpen met het schminken en/of de attributen. Alle hulp is tijdens deze twee 
dagen namelijk van harte welkom. Het is de bedoeling dat iedereen om 12.00 uur bij de 
wagen van ‘De Greunen’ staat, de plaats van de wagen hoor je deze morgen bij de 
Musketier. Rond dit tijdstip zal dan ook de jury langskomen voor een eerste beoordeling, 
daarbij is het belangrijk dat de wagen en bijbehorende loopgroep al klaar staat. Omdat we 
op zondag nog meelopen met de optocht in Oldenzaal is het verboden op zaterdag na de 
optocht in Denekamp het pak van De Greunen te blijven dragen. Dus wil je na de optocht in 
Denekamp nog een leuk feestje vieren, ga dan even naar huis om een andere outfit aan te 
trekken. Na de optocht van zondag in Oldenzaal mag je het pak gewoon aanhouden. 

 
Zondag 23 februari 2020 >> Optocht Oldenzaal 
* Aanvang schminken om 07.30 uur bij De Musketier. 
Na het schminken kun je niet meer naar huis, omdat wij als loopgroep om 11.00 uur bij de 
wagen moeten staan. Rond dit tijdstip zullen de juryleden langskomen voor een eerste 
beoordeling. Het is van belang dat de wagen en de bijbehorende loopgroep bij elkaar staan. 
Hier zal tevens voor een lekkere warme hap gezorgd worden. Nogmaals, het is voor de 
beoordeling van groot belang dat we als één groep klaar staan. De jury zal op dit tijdstip 
foto’s nemen van de wagen én de loopgroep, die zwaar zullen meetellen in onze 
eindbeoordeling.   
Tijdens de optocht zorgen wij ervoor dat iedereen wordt voorzien van een broodje en een 
pakje drinken. Na afloop van de optocht (na de prijsuitreiking) rijden er wederom bussen om 
iedereen terug naar Denekamp te brengen. Waar deze bussen zullen vertrekken hoor je op 
de dag zelf.  

 
Drankgebruik tijdens de optochten 
Tijdens de optochten van Denekamp en Oldenzaal is het streng verboden om met flessen 
drank of bierflesjes te lopen. Als iemand van de loopgroep met iets wordt gezien kan dit 
leiden tot diskwalificatie van de loopgroep en praalwagen! Dit geldt ook voorafgaand aan de 
optochten, want ook dan komt de jury al langs om te beoordelen. Uiteraard mag je 
onderweg wel een keer een borreltje meedrinken aan de kant van de weg, maar zorg dan 
dat dit buiten het zicht van andere mensen is. Wanneer iemand gezien wordt met ‘drank’ zal 
hij/zij hier ook zeker op aangesproken worden, bij herhaling kan men uit de loopgroep 
verwijderd worden. Na de optocht is er nog genoeg tijd om een borrel te drinken, dus houdt 
er voorafgaand en tijdens de optocht a.u.b. rekening mee!!! 
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Mobiele telefoons en roken tijdens de optochten 
Mobieltjes worden tijdens de optocht niet gezien als een schoonheidsplaatje. Dus houd je 
mobieltje in je zak en ga niet constant foto’s maken of bellen. Het is gezellig genoeg in de 
loopgroep en je kunt toch niemand verstaan aan de telefoon. Foto’s worden voldoende 
gemaakt door fotografen e.d. Sigaretten worden niet gewaardeerd, daarom ons verzoek om 
niet continu met een sigaret te lopen. Voor en na de optocht heb je hier tijd genoeg voor.  
 
Verschillende pakken 
De Greunen hebben dit jaar verschillende pakken; circusdirecteur, leeuw en giraf. Voor alle 
pakken is het van belang dat je tijdens de optochten zwarte schoenen draagt! De 
verschillende pakken zijn vanaf 3 januari te bezichtigen bij Eetcafé de Musketier (geopend 
op dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 19.00u, vrijdag en zaterdag vanaf 16:00u en 
zondag vanaf 12.00u) in de vergaderzaal beneden. Voor verdere problemen met het maken 
van de pakken kun je contact opnemen met de personen die onderaan de naaibeschrijving 
staan vermeld. Ook staan we op de dinsdagavond en woensdagavond in de loods voor je 
klaar om vragen over het naaien van de pakken te beantwoorden. 
 
De naaibeschrijving van de pakken zijn te vinden op de website van De Greunen: 
www.greun.nl  
 
Wil je je pakje zelf niet houden en verkeert hij nog in goede staat na de optocht in 
Oldenzaal? Breng hem dan (het liefst gewassen) zaterdag 29 februari 2020 naar de loods 
van de Greunen. Ook mag je je pakje zondag na de optocht afgeven aan één van de 
Natsels.  
 
Attributen etc. 
Bij elk pak horen verschillende attributen. Het is de bedoeling dat je er met de gehele groep 
voor zorgt dat deze attributen tijdens de optocht zichtbaar gedragen en/of gebruikt worden. 
De attributen worden voor aanvang van de optocht uitgedeeld bij de wagen. Aan het einde 
van de optochten in zowel Denekamp als Oldenzaal kun je deze attributen weer inleveren. 
Waar je deze attributen weer kunt inleveren hoor je op de dag(en) zelf.  
  
Verder informatie 
Mochten er buiten het maken van de pakken om nog vragen zijn, kun je altijd contact 
opnemen met Bente Homan, bente.homan_@hotmail.com  06-37430845. 
Wil jij ook helpen met de voorbereiding en/of het schminken op de zaterdag en/of zondag 
mail dan even je naam naar bovenstaand email adres of kom langs in de loods. Alle hulp is 
echt welkom!! 
 
Mocht je in je omgeving niemand weten die je pak in elkaar kan naaien, kun je contact 
opnemen met onderstaande personen. Zij kunnen eventueel je pak voor een vergoeding in 
elkaar naaien. Let wel op, zij zullen niet alle pakjes kunnen naaien (vol = vol) dus neem zo 
spoedig mogelijk contact op. 

• Gerda van der Velde – 0613887588 

• Annette Tijhuis – 0641466076 
 

Namens iedereen van J.C.V. De Greune Köttelpeerkes willen wij jullie alvast een fantastisch 
carnaval en uiteraard heel veel plezier wensen tijdens de optochten in Denekamp en 
Oldenzaal. 
Groeten, De Natsels  

http://www.greun.nl/
http://www.greun.nl/
mailto:bente.homan_@hotmail.com
mailto:bente.homan_@hotmail.com
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Naaibeschrijving circusdirecteur  
 

Wij raden aan om eerst het voorbeeldpak te bekijken bij De Musketier.  

Het voorbeeldpak hangt vanaf 03-01-2020 klaar in de vergaderzaal beneden. De Musketier is 

geopend op dinsdag en woensdag vanaf 19.00 uur, donderdag en vrijdag vanaf 16.00 uur en zaterdag 

en zondag vanaf 12.00 uur. 

 

Let op! Er is gebruik gemaakt van foto’s en video’s.  

Bekijk de video’s op onze website: www.greun.nl  

Het uiteindelijke resultaat vind je op de laatste pagina van de naaibeschrijving. 

Succes met het naaien van het pak! 

 

Heb je hulp nodig bij het naaien van het pak? 

Wij zijn dinsdag en woensdag vanaf 19.00 uur aanwezig in de loods. 

Ook kun je contact opnemen met ons voor eventuele vragen:  

Linda Grunnekemeijer 06-83386683 

Maudy Roetenberg 06-11252015 

Maartje Kokkeler 06-20271986 

 

Tijdens de optocht word je verzocht een witte kol onder je circusdirecteur jas 

te dragen en zwarte schoenen aan te trekken! Ander kun je helaas niet 

deelnemen aan de optocht. 
 

Waar je zelf voor moet zorgen: 

- Blauwe garen 

- Rode garen 

- Gele/gouden garen 

- Witte garen 

- Klittenband (met plakrand) 

- Dun elastiek (±1 tot 2 cm breed) 

- Witte kol 

 

Wat heb je gekregen? 

1. 2 voorpanden jas    14.   3 rode bandjes 

2. 2 achterpanden jas    15.   2 nepzakken gouden stof 

3. 2 mouwen     16.   2 nepzakken foam 

4. 4 manchetten     17.   4 gouden franjes 

5. 2 witte banden     18.   Gouden glitterlint 

6. 2 maal het beleg     19.   3 gouden kettingen 

7. 2 maal de bovenkraag     20.   2 maal plakvlieseline beleg 

8. 2 maal de onderkraag     21.   Plakvlieseline bovenkraag 

9. 2 maal de achterkant rok van de jas   22.   Plakvlieseline onderkraag 

10. 2 maal de voorkant rok van de jas  23.   2 maal plakvlieseline manchetten 

11. 2 maal onderblouse jas    24.   6 gouden knopen leeuw 

12. 2 voorpanden broek    25.   2 schoudervullingen 

13. 2 achterpanden broek 

 

http://www.greun.nl/
http://www.greun.nl/
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De jas  

Naai dit met blauwe garen. 

 

Wat heb je nodig? 

- 2 voorpanden jas (nummer 1) 

- 2 achterpanden jas (nummer 2) 

- 2 mouwen (nummer 3) 

 

1. Leg de twee achterpanden (nummer 2) met de glimmende kanten op elkaar. 

2. Speld de twee achterpanden (nummer 2) aan de lange zijde (over de rug) aan elkaar. 

3. Naai dit vast. 

4. Klap de achterpanden open met de glimmende kant naar boven. 

5. Pak de linkerkant van het voorpand (nummer 1) en het achterpand (nummer 2) 

6. Leg het voorpand (nummer 1) en achterpand (nummer 2) met de glimmende kant van de 

stof op elkaar. Let op: leg hierbij de mouwgaten op elkaar, het beleg van het voorpand ligt 

aan de binnenkant.  

7. Speld de schoudernaden van het voorpand en het achterpand aan elkaar vast (zie foto 1).  

8. Naai dit vast en doe dit precies hetzelfde met de rechterkant (je herhaalt dus stap 5, 6 en 7). 

9. Klap het geheel open met de glimmende kant van de stof naar boven. 

10. Leg het midden van de mouw (nummer 3) met de glimmende kant van de stof naar beneden 

op de schoudernaad van de jas met de glimmende stof naar boven (zie foto 3). 

11. Speld de grootste twee pijlen aan elkaar (A naar A). Doe dit vervolgens met de twee kleinere 

pijlen (B naar B), doe dit dan ook met de twee kleinere pijlen (zie foto 3 en video 2). 

12. In het midden tussen de twee kleinste pijlen hou je stof over. Deze stof ga je plooien, dat 

geeft een mooi bol effect (zie video 2).  

13. Naai nu de gehele mouw vast met blauwe garen. Als het goed is ziet het er nu uit als foto 4. 

14. Herhaal stap 10, 11, 12 en 13 voor de rechterkant.  

15. Speld en naai de mouw en de zijnaden dicht. Begin bij A, naai naar B, dan naar C (zie foto 5).  

16. Let op! Naai de twee voorpanden allebei met een zoompje (±1 cm) voor de mooie afwerking, 

naai dit niet aan elkaar (zie foto 6). 

17. Zoom de bovenkant van de jas ongeveer ±1 cm om (zie foto 7). 

 

                Foto 1:     Foto 2:      
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  Foto 3:      Foto 4:    

 
 

         Foto 5:    Foto 6: 
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Manchetten  

Naai dit met rode garen, witte garen en gele/gouden garen. 

 

Wat heb je nodig? 

- 4 manchetten (nummer 4) 

- 2 witte banden (nummer 5) 

- 2 plakvlieseline (nummer 23) 

- Gouden glitterlint (nummer 18) 

- Strijkijzer  

 

1. Leg 1 manchet (nummer 4) voor je neer met de glimmende stof naar beneden.  

2. Leg de vlieseline (nummer 23) op de doffe kant van de stof (zie foto 1). 

3. Naai de vlieseline vast op de stof door rondom de stof te naaien.  

4. Leg de manchet met vlieseline met de glimmende kant van de stof naar boven.  

5. Pak nog een manchet (nummer 4) en leg deze met de glimmende kant van de stof op de 

glimmende kant van de stof van de manchet met de vlieseline (zie foto 2). 

6. Speld dit vast (over de gele stippellijn), maar laat de korte kant open (zie foto 3). 

7. Naai dit vast met rode garen. 

8. Keer de manchet goed om, zodat de glimmende kant van de stof aan de bovenkant ligt.  

9. Meet het gouden lint af, speld het op de manchet en naai dit vast met gele/gouden garen 

(zie foto 4). 

10. Doe bovenstaande stappen ook voor de andere manchet.  

11. Pak de twee witte banden.  

12. Vouw ze in de lengte dubbel met de glimmende kant van de stof op elkaar.  

13. Speld de lange kant en één korte kant vast (zie foto 5, speld over de blauwe stippellijntjes). 

14. Naai dit vast met witte garen. 

15. Keer de bandjes om zodat de glimmende kant van de stof aan de bovenkant ligt.  

16. Maak plooitjes totdat deze dezelfde lengte hebben als de manchet en speld ze vast (zie      

video 3). 

17. Maak de witte banden rond (zie foto 6). 

18. Pak nu de mouw met de doffe kant naar boven. 

19. Schuif de witte stofband over de mouw en naai deze vast. Zorg ervoor dat het merendeel van 

het witte bandje aan de bovenkant van de mouw uitsteekt (dit gaat om ±2 cm) (zie foto 7). 

20. Naai dan de rode manchet ook op de mouw met rode garen, naai deze op dezelfde manier 

als de witte banden op de mouw. Let hierbij op dat de naad van de mouw gelijk loopt met 

het begin en het einde van het manchet (zie foto 8: hierbij is de gele lijn de naad van de 

mouw). Let op: naai dit zo vast, zodat de naad van de vlieseline aan de binnenkant valt.  

21. Draai de mouw om met de goede kant van de stof naar boven en keer de manchet naar 

boven. Naai nog een keer over de naad heen (zie gele stippellijn foto 9) van de manchet 

zodat deze omhoog blijft staan, zodat de manchet stevigheid krijgt. 

22. Zie foto 10 voor het eindresultaat.  
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Foto 1:             Foto 2: 

 

 

Foto 3:                                               Foto 4: 

 

  Foto 5:        Foto 6:  

 

  Foto 7:        Foto 8:  
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      Foto 9:                                             Foto 10: 

 

 

 

Het beleg  

Naai dit met rode garen en gele/gouden garen.  

 

Wat heb je nodig? 

- 2 maal het beleg (nummer 6) 

- Plakvlieseline (nummer 20) 

- Gouden glitter lint (nummer 18) 

 

1. Leg de glimmende kant van de vlieseline (nummer 20) op de doffe kant van de stof    

(nummer 6) (zie foto 1). 

2. Naai de vlieseline vast op de stof door rondom de kant te naaien.  

3. Naai de lange kant van het beleg met een zoompje om (zie de gele stippellijn in foto 1). 

4. Leg het beleg met de glimmende kant van de stof naar boven op de doffe kant van het 

voorpand van de jas (zie foto 2). 

5. Speld over de gele stippellijn (zie foto 2). 

6. Naai dit vast met rode garen. 

7. Zoom de rode- en de blauwe stof ±0,5 cm om (zie foto 3). 

8. Meet het gouden glitterlint op de glimmende kant van de rode stof af: het beleg (zie foto 4). 

9. Naai het beleg met het gouden glitterlint dicht tot bovenaan de schouder met gele/gouden 

garen. 

10. Herhaal bovenstaande stappen ook voor de andere kant. 
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Foto 1:             Foto 2: 

 

Foto 3:       Foto 4:   
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De kraag  

Naai dit met rode garen. 

 

Wat heb je nodig? 

- 2 maal de bovenkraag (nummer 7) 

- 2 maal de onderkraag (nummer 8) 

- Plakvlieseline bovenkraag (nummer 21) 

- Plakvlieseline onderkraag (nummer 22) 

 

1. Leg 1 bovenkraag (nummer 7) met de glimmende kant van de stof omhoog. 

2. Leg 1 onderkraag (nummer 8) met de glimmende kant van de stof op de glimmende kant van 

de bovenkraag. Met de korte boog van de onderkraag op de korte kant van de bovenkraag 

(zie foto 1). 

3. Speld de korte kanten op elkaar (zie foto 1: de gele stippellijn) en naai dit vast met rode 

garen. 

4. Herhaal bovenstaande stappen ook voor de andere kraag.  

5. Leg de plakvlieseline (nummer 21) met de glimmende kant van de vlieseline op de doffe kant 

van de rode stof (nummer 7) (zie foto 2). 

6. Leg de plakvlieseline (nummer 22) met de glimmende kant van de vlieseline op de doffe kant 

van de rode stof (nummer 8) (zie foto 3). 

7. Naai beide vlieseline vast. 

8. Leg de kraag met de vlieseline met de glimmende kant van de rode stof naar jou toe 

(omhoog) en leg de andere kraag met de glimmende kant van de stof op elkaar (zie foto 4).  

9. Speld over de gele stippellijn en naai dit vast (zie foto 5). 

10. Keer de kraag om, je hebt nu de onder- en bovenkraag aan elkaar (zie foto 6). 

11. Zoom de korte kant van de kraag ongeveer ±1 cm om (zie foto 7). 

12. Naai met rode garen over de gele stippellijn voor de mooie afwerking (zie foto 8 en video 4). 

13. Leg de korte kant van de kraag met de glimmende kant van de stof op de kraag van de jas 

met de doffe kant van de stof naar boven (zie foto 9). 

14. Speld de kraag vast en naai dit vast met rode garen. 

 

        Foto 1:                Foto 2: 

 
 

   Foto 3: 
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  Foto 4:       Foto 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Foto 6:            Foto 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 8:       Foto 9: 
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De rok van de jas 

Naai dit met blauwe garen en gele/gouden garen. 

 

Wat heb je nodig? 

- De rok (nummer 9) 

- Voorpand rok (nummer 10) 

- Gouden glitterlint (nummer 18) 

 

1. Leg de rok (nummer 9) met de glimmende kant van de stof op elkaar. 

2. Speld de rechte kant van de rok aan elkaar (zie foto 1).  

3. Naai dit vast met blauwe garen. 

4. Klap de rok open met de glimmende kant van de stof naar boven. 

5. Leg voorpand rok (nummer 10) met de glimmende kant van de stof op de glimmende kant 

van de stof van de rok (nummer 9) (zie foto 2). 

6. Naai dit vast met blauwe garen. 

7. Leg rondom de rok een zoompje (zie foto 3). 

8. Meet het gouden glitterlint af op de glimmende kant van de stof en naai dit vast met 

gele/gouden garen. Doe dit over de zoom die je in stap 6 hebt gemaakt (zie foto 4). 

9. Leg de rok op de jas met de glimmende kanten op elkaar. Let op! De naad moet in het 

midden van de jas en in het midden van de rok overlopen (zie foto 5). Naai dit vast met 

blauwe garen. Let op! De rok is heel zwaar, naai hier twee keer langs voor extra stevigheid. 

 

Foto 1:     Foto 2:     Foto 3: 
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Foto 4:       Foto 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderblouse jas 

Naai dit met witte garen. 

 

Wat heb je nodig? 

- Onderblouse jas (nummer 11) 

 

1. Leg de twee onderblouses (nummer 11) met de glimmende kanten van de stof op elkaar. 

2. Speld de lange rechte zijde vast en naai dit vast met witte garen (zie foto 1). 

3. Klap de onderblouse open. 

4. Zoom ±1cm om aan alle kanten, behalve de bovenkant (zie foto 2: volg de gele stippellijn). 

5. Pak de jas en leg de onderblouse in de jas zoals in video 5.  

6. Speld en naai de onderblouse vast. 

7. Nu ziet het er (als het goed is 😊) uit als op foto 3 (zonder gouden zakjes en rode bandjes, 

die komen zo). 

 

 

 

 

 

 

 

Jas 

Rok 
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  Foto 1:      Foto 2:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 3: 
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De afwerking 

Naai dit met rode en gele/gouden garen. 

 

Wat heb je nodig? 

- 3 rode bandjes (nummer 14) 

- Gouden nepzakken stof (nummer 15) 

- Nepzakken foam (nummer 16) 

- 4 franjes (nummer 17) 

- Gouden kettingen (nummer 19) 

- Gouden knopen leeuw (nummer 24) 

- Schoudervullingen (nummer 25) 

- Klittenband 

 

Franjes en schoudervullingen 

1. Leg de schoudervulling (nummer 25) aan de binnenkant van de jas in de schouder (zie foto 

1). Zorg dat de schoudervulling goed in de schouder ligt, speld deze vast. 

2. Leg op de buitenkant van de jas op de schouder de 2 franjes (nummer 17) tegenover elkaar. 

Leg hierbij de bandjes op elkaar (zie foto 2 de rode stippellijn), speld dit vast. 

3. Naai nu in één keer de schoudervulling en de franjes vast met gele/gouden garen. 

4. Doe dit ook voor de andere kant. 

 

Foto 1:     Foto 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rode bandjes, gouden knopen, gouden kettingen en het klittenband 

1. Leg 1 rood bandje (nummer 14) voor je neer. Vouw deze met de glimmende kant van de stof 

op elkaar en speld dit vast (zie foto 1). 

2. Naai vast met rode garen zoals op de stippellijn (zie foto 1) Let op! Je laat dus aan één kant 

een klein stukje open.  

3. Haal de stof binnenstebuiten door het gaatje wat je net hebt opengelaten.  

4. Naai over het gehele bandje voor de mooie afwerking (zie foto 2).  

5. Meet 1 gouden ketting (nummer 19) af: zorg dat er 10 schakels op zitten. Je kunt dit vrij 

gemakkelijk los maken met je vingers. Leg de gouden ketting op 2 gouden leeuwenknopen 

(nummer 24) (zie foto 3). 
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6. Maak de knopen met een paar steken vast aan de rode bandjes door middel van naald en 

draad (zie foto 4). 

7. Herhaal bovenstaande stappen ook voor de andere twee bandjes. 

8. Knip een stukje klittenband uit en maak dit vast op 1 zijde van het bandje aan de achterkant 

(zie foto 5). 

9. Doe dit ook bij een tweede bandje. Let op! Doe dit niet bij het derde bandje 
10. Naai het eerste rode bandje onder het beleg. Naai het tweede rode bandje 4 cm onder het 

eerste rode bandje (zie foto 5). 
11. Het derde rode bandje naai je aan de achterkant van de jas vast. Doe dit precies op het 

midden van de naad van de jas en vlak boven de rok (zie foto 7). 
 

Foto 1:      Foto 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Foto 3:       Foto 4: 

 

 



17 
 

  Foto 5:       Foto 6: 
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Gouden nepzakken stof/nepzakken foam 

1. Leg de gouden stof (nummer 15) met de glimmende kant van de stof naar beneden. 

2. Leg het foam (nummer 16) in de vorm van de stof aan één kant (zie foto 1). 

3. Naai met gele/gouden garen het foam vast op de stof (zie foto 2). Naai hierbij over de groene 

stippellijn op de foto.  

4. Naai met gele/gouden garen de zakken op de rok van de jas. Evenwijdig aan de naad van de 

voorpand van de jas en voorpand van de rok. Plaats de nepzakken 2 cm onder deze naad en 

5 cm vanaf het gouden lint (zie foto 3). Let op! Naai hierbij het zakje naar boven en klap deze 

daarna terug zoals op foto 4 

5. Herhaal bovenstaande stappen ook van de andere nepzak.  

  

Foto 1:       Foto 2: 

 

Foto 3:         Foto 4: 
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De broek 

Naai dit met gele/gouden garen. 

 

Wat heb je nodig? 

- Voorpanden broek (nummer 12) 

- Achterpanden broek (nummer 13) 

- Dun elastiek 

 

1. Leg de achterpanden (nummer 13) met de glimmende kant van de stof op elkaar (zie foto 1).  

2. Speld van bovenaan de broek tot aan het kruis (zie foto 2: naai van A naar B).  

3. Naai dit vast met gele/gouden garen. 

4. Leg de voorpanden (nummer 12) met de glimmende kant van de stof op elkaar. 

5. Speld van bovenaan de broek tot aan het kruis (zie foto 2). 

6. Naai dit vast 

7. Leg de voorpanden op de achterpanden met de glimmende kant van de stof op elkaar. 

8. Speld vanaf het kruis naar beneden vast zodat er broekspijpen ontstaan (zie foto 3: rode 

stippellijn). 

9. Naai dit vast vanaf het kruis naar beneden met gele/gouden garen. 

10. Speld de zijkanten van de broek aan elkaar (zie foto 4: rode stippellijn). 

11. Naai vanaf de bovenkant naar beneden naar de broekspijp aan beide kanten met 

gele/gouden garen. 

12. Maak aan de bovenkant van de broek een tunnel van ±1 cm waar de elastiek doorheen kan 

en speld dit vast (zie foto 5). 

13. Naai de tunnel vast, maar laat aan de voorkant ±2 cm open zodat je het elastiek er in kunt 

doen.  

14. Maak de broekspijpen op maat. Dit kun je het beste doen door de broek aan te trekken en er 

af te knippen wat nodig is (Let op! Je gaat de broek wel een klein stukje omzomen, houdt 

hier rekening mee). 

15. Zoom de onderkant van de broekspijpen een klein stukje om (±1 cm), speld dit vast en naai 

het vervolgens vast (zie foto 6).  

 

Foto 1:   Foto 2:     Foto 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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Foto 4:      Foto 5: 

 

 

 

 

 

 

       Foto 6: 
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Eindresultaat 

 

 

 

 


