
Naaibeschrijving Pardijn

Wij raden aan om eerst het voorbeeldpak te bekijken bij de Musketier. Het voorbeeldpak
hangt vanaf 23 december klaar bij eetcafé de Musketier in de vergaderzaal beneden.
Openingstijden Musketier:
di-wo 19:00 - 00:00 uur
do 17:00 - 01:00 uur
vr 16:00 - 02:00 uur
za 16:00 - 02:30 uur
zo 12:00 - 00:00 uur

Let op! 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 iedere dinsdag en woensdag vanaf
19.00 uur aanwezig in de loods en elke zaterdag.
Ook kun je contact opnemen met ons voor eventuele vragen:
Sanne Kuiper - 0633248936
Jet Schuurman - 0643213145
Linda Grunnekemeijer - 068338683
Demi Scholte Lubberink - 0633713283
Mirte Oosterik - 0644014678

Tijdens de optocht word je verzocht een witte legging onder je jurk
te dragen en zwarte schoenen aan te trekken! Anders kun je helaas
niet deelnemen aan de optocht. Voor vragen hierover kun je contact
opnemen met een van de Natsels.

Waar je zelf voor moet zorgen:
- Breed elastiek voor de onderrok
- Smal elastiek voor de kol (Action heeft een pakketje te koop met smal én breed

elastiek).
- Lichtroze naaigaren
- Rode naaigaren
- Gele naaigaren
- Strijkijzer
- witte legging (van de action die niet doorschijnt)

Onderdelen van het pak:
- 1x voorpand shirt
- 1x achterpand shirt
- 2x mouwen
- 2x manchetten
- 2x onderrok
- 1x overrok



- 2x kol
- Gouden lint dik (kraag)
- Gouden lint dik overrok (2 losse stukjes)
- Gouden lint dun (voorpand)
- satijnen licht beige lint 1x (onderkant rok)
- 6x manchetknoopjes
- 5 kwastjes bij maat M, 7 kwastjes bij maat L
- 6x schoudervulling, eventueel zelf aanvullen met watten
- 4x hoortjes muts
- 2x hoofddelen muts
- 2x rondjes onderdelen muts
- 2x kwastjes voor muts

De onderrok
Naai dit met rood garen.

Wat heb je nodig?
1. 2x onderrok
2. satijnen licht beige lint
3. dik elastiek

Naaien
1. Leg de twee onderdelen van de onderrok met de glimmende kanten op elkaar.

Naai beide rechte kanten dicht (zie foto 1).
2. Leg de rok uitgevouwen voor je neer met de doffe kant naar boven. Pak de binnenste

cirkel. Sla de bovenkant naar binnen, zodat je de glimmende kant ziet. Hiermee
maak je een tunnel, zo breed als de breedte van het elastiek. (foto 2)

3. Naai de tunnel vast. LET OP! -> Naai het niet helemaal dicht maar laat zo'n 10
centimeter over om het elastiek erin te doen (zie foto 3).

4. Maak het elastiek op maat, zodat het om je taille past. Plaats het elastiek vervolgens
in de tunnel. Maak het elastiek aan het einde vast door het vast te naaien.

5. Maak een zoom in de onderkant van de rok (zie foto 4).
6. Neem vanaf de onderkant 0,5 cm en naai het satijnen licht roze lint langs de

onderkant van de rok (zie foto 5). LET OP! Op de foto wordt er goud lint gebruikt, dit
moet je met satijnen roze lint doen.

Je onderrok is klaar :)



Overrok
Naai dit met roze en gele garen.

Wat heb je nodig?
4. 1x overrok
5. 2x dik gouden lint
6. 5x kwastjes voor maat M / 7x kwastjes voor maat L

Naaien
De overrok moet enigszins op maat worden gemaakt.



1. Leg de overrok met de glimmende kant naar beneden, zodat de doffe kant bovenop
ligt. Zoom de onderkant (alle punten) en zijkant van de rok om met licht roze garen
(zie foto 6).

2. Leg de overrok met de glimmende kant naar boven. Pak het brede gouden lint van
de overrok en leg de schuin afgeknipte kant in de punt van de rok (knip dit lint indien
nodig schuiner af). Speld dit vast aan beide kanten. (foto 7)

3. Sla het rokje bij je taille om en kijk of de roze stof goed aansluit aan de achterkant.
Als dit zo is (zie foto 8), naai je het lint helemaal vast tot het einde van de stof met
gele garen (zie foto 11). OF Mocht dit niet mooi aansluiten (zie foto 9) en je hebt stof
over, knip dan de stof die over is af (zie foto 10) en naai het lint dan vast tot het einde
van de stof met gele garen (zie foto 11).

4. Zorg ervoor dat je lint overhoudt aan beide kanten om een mooie strik te maken aan
de achterkant (zie foto 12).

5. Naai vanaf de stof tot het uiteinde van het gouden lint, het goude lint dubbel.
6. Maak nu als laatste nog aan elke punt van de overrok een kwastje vast met een paar

steekjes (foto 13)
De overrok is klaar! :)



Het voor- en achterpand
Naai dit met gele/gouden garen.

Wat heb je nodig?
1. Voorpand 1x
2. Achterpand 1x
3. gouden dun lint
4. dik lint kraag (minder dik dan het lint van de overrok, maar dikker dan het dunne lint)

Naaien
LET OP! De stof kan afgeven, dus pas op met naaien :)

1. Leg het voorpand voor je neer met de goede kant naar boven. Tel voor maat M vanaf
de rechteronderhoek 3 ruitjes (zie foto 14) en begin vanaf daar het dunne gouden lint



vast te naaien (zie foto 14 en 15). Voor maat L tel je vanaf de rechteronderhoek 4
ruitjes en begin vanaf daar het dunne gouden lint vast te naaien.

2. Naai het dunne gouden lint in een ruit om de drie of vier blokjes vast, afhankelijk van
welke maat je hebt (zie foto 16 en 17).
LET OP! Het gouden lint maak je alleen aan het voorpand, ondanks dat dit wel
op de foto’s staat, is het gouden lint alleen voor het voorpand, en niet voor het
achterpand! Ook is het gouden lint een half keer zo breed als op de foto staat.
het brede lint gebruik je alleen voor de overrok.

3. Naai vervolgens gouden brede lint voor de kraag langs de hals. Bij de ronding zul je
ervoor moeten zorgen dat er ook een ronding in het lint komt, dus dit moet een beetje
plooien (foto 18)

4. Doe dit ook bij het achterpand langs de bovenkant (foto 19). Naai dit vast met geel
garen. Let erop dat je aan beide kanten van het lint moet naaien, anders ziet dit er te
los uit, zie rode lijnen op (foto 19)

De voorpand en achterpand zijn klaar! :)

LET OP! Alle foto’s zijn voor maat M gemaakt. Let dus op met maat L, want die heeft
een andere lint afstand.



De mouwen en het shirt
Naai dit met lichtroze garen.

Wat heb je nodig?
1. 2x Mouwen
2. Hierboven gemaakte shirt (voor- en achterpand)

Naaien
1. Leg de mouw met de glimmende kant naar beneden. Voor de pofmouw maak je aan

de ronde boven kant van de mouw plooien van ongeveer twee centimeter breed.
Begin in het midden en zorg ervoor dat de plooien aan beide kanten naar de punt toe
gevouwen worden (zie foto 20 en 21).

2. Leg het voor- en achterpand op elkaar, met de goede kanten naar elkaar toe, dus lint
op lint. En naai de schoudernaden aan elkaar vast (zie foto 22).

3. Leg de mouw in het pand. Speld het midden van de mouw op de helft van de naad
van het voor en achterpand vast. De hoek van de mouw en de hoek van het
voor-/achterpand moeten op elkaar komen. Het kan dus zijn dat je een plooi eruit
moet halen. Naai de mouwen vast aan het shirt. (foto 23)



Manchet
Wat heb je nodig?

1. 2x rechthoekige stoffen
2. 6x manchet knoopjes

Naaien
1. Pak een manchet en vouw hem dubbel over de lengte met de doffe kanten op elkaar,

zodat de glimmende kant naar boven ligt. Strijk hier overheen met een strijkijzer om
er een goede vouw in te maken (foto 24).

1. Vouw de manchet weer open en zoom de lange zijkanten om (foto 25).
2. Vouw de stof weer dubbel en naai vervolgens over de naaigaren aan beide zijkanten

weer heen (foto 26)
Je manchetten zijn klaar :)



Manchet/mouw/shirt combineren

1. Pak de mouw en leg het manchet en het uiteinde van de mouw met de glimmende
kanten op elkaar met de doffe kanten naar je toe (zie foto 27). LET OP! Mocht je
denken dat de mouw te lang is, knip dan eerst een strook van de onderkant van de
mouw af !NIET VAN DE MANCHETTEN AFKNIPPEN!

2. Als de mouw op maat is: maak plooien van ongeveer één centimeter breed op het
stuk waar de mouw en manchetten samenkomen (op dezelfde manier als bij de
mouwen) (zie foto 28).

3. Zorg ervoor dat je aan het eind nog ongeveer een centimeter van de mouw over
hebt, zodat je dit nog netjes om kunt slaan (zie foto 29, kijk hierbij goed naar de foto).

4. Leg de voorpand en achterpand netjes op elkaar en naai de zijkanten van de mouw
en shirt dicht (foto 30) let goed op dat de okselnaden, goed op elkaar liggen. ook
mag het shirt redelijk getailleerd zitten.

5. Maak aan beide manchetten nog 3 knoopjes per mouw vast. (zoals foto 31)



De kol
Naai dit met roze garen.

Wat heb je nodig?
1. 2x kol patronen (zie foto 32)
2. 2x dun elastiek

Naaien
1. Leg de twee onderdelen van de kol met de glimmende kanten

op elkaar. Naai de schouders en de hals op elkaar vast (zie
foto 32).

2. Pak een klein stukje dun elastiek en naai het uiteinde van het
elastiek aan een punt van de voorkant van de kol vast en een
uiteinde aan een punt aan de achterkant. Dit zorgt ervoor dat
het strak om de borst
zit en het niet
beweegt onder het
shirt (zie foto 33).

Je kol is klaar :)

Muts
Naai dit met rode garen

LET OP! De aangeleverde foto’s wordt het materiaal van pardoes gebruikt. Voor de
muts gebruikt pardijn een licht roze kleur. Daarnaast gebruiken wij kwastjes ipv
belletjes.

Wat heb je nodig?
1. 2x hoofddeel muts
2. 4x horentjes muts
3. 2x rondjes onderdelen muts (knip deze zelfstandig uit over de lijnen)
4. 6x schoudervulling

Naaien
1. Pak twee hoorntjes, leg ze met glimmende kanten op elkaar en speld de zijkanten.

Zorg ervoor dat je de kwastjes meteen er tussen naait. LET OP! Op de foto zie je
foto’s van pardoes met belletjes, dit moeten kwastjes worden! Naai de zijkanten
dicht (zie stippellijn foto 1), maar laat hierbij de onderkant open. Doe dit met beide
hoorntjes. Haal de hoorntjes binnenstebuiten, zodat de glimmende kant naar buiten
ligt.



2. Pak het eerste hoofddeel, hier zit zoals je ziet een snee in (foto 2). Pak één hoorntje
en haal de onderkant van het hoorntje door de snee van het hoofddeel (foto 3). LET
OP! Kijk naar het eindresultaat om te zien hoe om de hoorntjes moeten zitten.

3. Speld het hoorntje rondom de opening vast aan het hoofddeel. Naai dit dicht en zorg
ervoor dat de onderkant openblijft (foto 4)

4. Doe hetzelfde ook met het andere hoorntje en hoofddeel. Je hebt nu dus twee
hoofddelen met daaraan de hoorntjes bevestigd.

5. Vul een deel van het hoorntje op met schoudervulling, doe dit tot de stippellijn die je
ziet op de foto. LET OP! Je moet de vulling van de schoudervulling gebruiken.
De vulling haal je eruit door de bovenlaag te verwijderen. Zorg ervoor dat je echt
veel vulling gebruikt, het hoorntje moet ZEER GOED gevuld zijn, zodat het hoorntje
stevig staat. mocht de vulling onvoldoende zijn, vul dit aan met watten.

6. Naai vervolgens over de stippellijn heen (foto 5). Daarna vul je pas de rest van het
hoorntje op, zorg er weer voor dat er meer dan voldoende vulling in zit (foto 6).

7. Pak vervolgens één van de twee rondjes en speld deze aan de binnenzijde van het
hoorntje, zodat de vulling er niet meer uit kan vallen (foto 7). En naai dit daarna met
de hand dicht (foto 8), wanneer je het rondje bijna dicht hebt genaaid stop je er nog
wat vulling bij, zo is het hoorntje maximaal gevuld. Naai het hoorntje na het vullen
helemaal dicht (foto 9).

8. Herhaal stap 5 en 6 ook voor het andere hoofddeel en hoorntje.
9. Pak de twee delen en speld ze met de glimmende kant naar binnen aan elkaar vast,

dit kan wat moeilijk gaan omdat de opgevulde hoorntjes wat in de weg kunnen zitten.
Neem daarom eerst de eerste zijde (foto 10) en vervolgens na het dichtnaaien van
deze zijde de andere zijde (foto 11). LET OP! Het vlak waar het gezicht doorheen
komt en het halsgat moet niet dichtgenaaid worden!!

10. Haal de muts weer binnenste buiten, je muts is klaar!



Je muts is klaar!



Het eindresultaat


