
Naaibeschrijving Pardoes 
Wij raden aan om eerst het voorbeeldpak te bekijken bij de musketier. Deze hangt vanaf 23 

december klaar.  

Openingstijden musketier: 

Maandag: gesloten 

Dinsdag: 19:00 – 00:00 

Woensdag: 19:00 – 00:00 

Donderdag: 17:00 – 01:00 

Vrijdag: 16:00 - 02:00 

Zaterdag: 16:00 – 02:00 

Zondag: 12:00 – 00:00   

Let op! Het uiteindelijke resultaat vind je op de laatste pagina van deze naaibeschrijving. Succes met 

het naaien van het pak! 

Kom je er niet uit of heb je hulp nodig? De Natsels zijn elke dinsdag en woensdag vanaf 19:00 uur in 

de loods en elke zaterdag. Ook kun je voor vragen contact opnemen met: 

Maartje Kokkeler 06-20271986 

Iris Tijdhof 06-36532192 

Isabel Bergsma 06-15472397 

Tijdens de optocht word je verzocht een witte legging te dragen! (Voorbeeld 

hangt in de loods). Anders kun je helaas niet deelnemen aan de optocht. Voor 

vragen hierover kun je contact opnemen met een van de Natsels. 

Onderdelen die je al hebt gekregen:  

1. 2 voorpand/achterpand  

2. 2 mouwen 

3. Embleem  

4. Geel lint onderkant jurk 

5. 1 maal geel lint manchetten 

6. 8 gele pompons  

7. Paarse riem  

8. 4 maal kleine stud sterren 

9. 1 maal goud lint muts  

10. 2 maal goud dun lint onderkant cape 

11. 1 maal goud dik lint onderkant cape  

12. Strook onderkant cape  

13. 1 maal cape blauw 

14. 1 maal cape paars 

15. 1 maal muts blauw 

16. 1 maal muts paars 

17. 4 maal grote sterren vilt 

18. 4 maal kleine sterren vilt 

19. 2 maal haakjes (op te halen in de 

loods) 

20. 2 maal hoofddeel 

21. 4 maal horentjes  

22. 2 maal rondjes 

23. 8 maal schoenhoes 

24. 8 maal schoenpunt 

25. 4 maal groene band 

26. 2 maal bel 

 

Onderdelen/materialen die je zelf nog moet regelen:  

1. Blauwe garen 

2. Gele garen  

3. Rode garen 

4. Groene garen 

5. Naald en draad 

6. Witte legging  

7. Klittenband 

8. Elastiek 



9. (kussen)vulling 

 

Jurk  

Naai dit met gele garen 

Wat heb je nodig?  

- 2 voorpand/achterpand (zijn hetzelfde) 

- 2 mouwen 

- Embleem  

- Lang dik geel lint = lint onderkant jurk 

- 2 maal dik geel lint kort = lint manchetten 

- 8 gele pompons  

Naaien 

1. Pak 1 voor/achterpand en het embleem. Naai het embleem op de borst 8 cm onder de 

halslijn (zie foto 1). Dit onderdeel is nu het voorpand.  

2. Pak de mouwen en pak het lint manchetten. Knip deze doormidden en naai op beide 

mouwen het lint manchetten 4 cm van de kant af (zie foto 2) 
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3. Leg het voor- en achterpand met de goede kant op elkaar. Naai de schouders aan elkaar vast. 

Zie de stippellijn op foto 3 

 

 

 

 

 

4. Leg dit opengeklapt voor je neer en speld de mouwen in het mouwgat van de jurk (zie foto 

4). Naai dit vast. 
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5. Leg de jurk met de goede kanten op elkaar. Naai vanaf de mouw de jurk aan elkaar. (zie foto 

5) 

 

6. Haal de jurk binnenstebuiten zodat de jurk met de juiste kant van de stof naar buiten ligt.  

7. Pak het zakje met lint onderkant jurk en naai deze over de lange zijde dubbel (zie foto 6) 
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8. Speld het dubbelgenaaide lint rondom de punten aan de onderkant van de jurk en naai dit 

vast. Zie foto 

 

9. Maak met de hand en naald en draad de pompons  vast aan elke onderkant van de punten. 

Zie foto 8 
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Cape  

Naai dit met gele garen  

Wat heb je nodig?  

- Goud lint lang = lint muts  

- 2 maal goud lint kort dun = lint onderkant cape 

- 1 maal goud lint kort dik = lint onderkant cape  

- Strook onderkant cape  

- 2 maal cape (blauw en paars) 

- 2 maal muts (blauw en paars) 

- 4 maal grote sterren 

- 4 maal kleine sterren 

Naaien  

1. Pak de blauwe glimmende stof, pak eerst het grote stuk. Hiervan zal de cape gemaakt 

worden. 

2. Naai de sterren op de glimmende kant van de stof. Doe dit door langs de sterren met geel 

garen te naaien. De sterren verdeel je zoals op foto 1. Hierbij begin je met een grote ster 

bovenaan en daarna wissel je af met kleine en grote sterren. Let hierbij op dat je niet te dicht 

langs de zijkant de sterren erop naait.  

3. Pak de rode strook onderkant cape. Leg deze op de glimmende kant van de blauwe stof met 

de harige kant van de rode stof naar boven. Houdt ongeveer 4 cm aan de onderkant van de 

cape vrij, zodat er een stuk blauwe stof te zien blijft. Zie foto 1 

4. Pak lint onderkant cape, dit zijn twee zakjes. Naai dit erop zoals op foto 1, het dunne lint naai 

je op de rand van de rode stof. Het dikke lint naai je in het midden.  
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5. Pak de paarse satijnen stof en leg deze met de glimmende kant op de glimmende kant van de 

blauwe stof (goede kanten op elkaar). Naai dit aan de lange zijdes, de onderkant en een deel 

van de bovenkant vast. Zie stippellijn op foto 2. 

 

 

6. Pak de muts en leg deze met de glimmende blauwe kant op de glimmende paarse kant. Naai 

hier rondom. Zie de stippellijn op foto 3. 

 

7. Draai de cape en de muts binnenstebuiten, zodat je de cape en muts met de goede kant naar 

buiten hebt.   

8. Pak het zakje met lint en naai deze op de blauwe kant rondom de ronding. Zie foto 4. 
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9. Pak de cape en het mutsje en leg deze met de paarse kant naar je toe op elkaar. Hierbij valt 

de ronding aan de bovenkant van de cape in de ronding van de muts. Zie de stippellijn op 

foto 5. 

10. Maak daarna de haakjes vast aan de punten van de capemuts, zie de sterren op foto 6. Deze 

haakjes zijn op te halen in de loods van de Greunen.  
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Riem  

Naai dit met blauwe garen  

Wat heb je nodig?  

1. Paarse riem  

2. 4 maal kleine stud sterren 

3. Klittenband 

Naaien  

1. Pak de riem en vouw hem over de lengte dubbel met de glimmende kant aan de binnenzijde, 

spelt vervolgens de opening ook over de lengte aan elkaar. Naai de riem langs de spelden (zie 

foto 1) 

 
2. Haal de riem binnenstebuiten (zie foto 2) 
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3. Naai over de lange zijde om de riem af te werken (zie foto 3) 

4. Pak vervolgens het midden van de riem en leg de vier studs sterren op het midden van de 

riem met daartussen een afstand van 5 cm. 

5. Druk de sterren nu op de juiste plekken VOORZICHTIG door de stof heen. Je ziet nu dat er 

aan de achterkant van de riem de puntjes van de studs door de stof heen steken. Vouw deze 

puntjes met bijvoorbeeld de achterzijde van een lepel naar binnen, zie foto 4 en 5 

 

6. Nu maak je de riem op maat. Meet de riem rondom je taille en markeer hoe lang deze moet 

worden. Knip het overtollige stof af. Zoom de uiteinden om.  

7. Pak het klittenband en maak deze aan de uiteinden vast. Nu is je riem klaar.  
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Muts 

Naai dit met rode garen  

Wat heb je nodig?  

1. 2 maal hoofddeel 

2. 4 maal horentjes  

3. 2 maal rondjes 

4. Vulling  

Naaien  

1. Pak twee hoorntjes en speld deze met de glimmende kant op elkaar. Doet dit ook met de 

andere twee hoorntjes. Naai deze dicht (zie stippellijn), maar laat hierbij de onderkant open. 

Haal de hoorntjes binnenste buiten, 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.  
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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, doe dit tot de stippellijn die je ziet op de foto. Zorg ervoor 

dat je echt veel vulling gebruikt, het hoorntje moet ZEER GOED gevuld zijn! 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). 
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6. 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). 

7. Herhaal stap 5 en 6 ook voor het andere hoofddeel en hoorntje. 

8. 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!! 

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

10. Naai aan beide hoorntjes de bijgeleverde belletjes, maak ze goed vast (foto 12) 
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11. Je muts is klaar!! 

 

  



Schoenhoezen 

Naai dit met paarse en groene garen  

Wat heb je nodig?  

1. 8 maal schoenhoes 

2. 8 maal schoenpunt 

3. 4 maal groene band 

4. 2 maal bel 

5. Breed elastiek 

6. Vulling  

Naaien  

1. Pak 2 maal schoenhoes (dit is voor 1 voet). In totaal maken we 4 enkele schoenhoezen, voor 

beide dagen 1.  

2. Leg deze met de glimmende kant op elkaar en naai deze vast van de punt over de wreef tot 

aan de enkel vast. (Zie stippellijn foto 1) 

3. Klap de stof open en zoom de bovenkant om zodat deze mooi afgewerkt is (zie foto 2) 

4. Knip 6 stukken breed elastiek van ongeveer 5 cm af en verdeel 3 aan beide zijdes van de 

schoenhoes. Speld deze vast op de doffe kant van de stof en naai dit vast (zie foto 3). LET OP: 

dit naai aan één zijde van de schoenhoes vast.  
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5. Herhaal stap 4 ook voor de andere zijde van de schoenhoes (zie foto 4). Deze elastieken 

worden tijdens de optocht vastgeknoopt zodat de schoenhoes op de plek blijft zitten. 

 
6. Pak 2 maal schoenpunt en leg deze met de glimmende kant op elkaar.  

7. Naai over de stippellijn en draai de schoenpunt binnenstebuiten waardoor de glimmende 

kant aan de buitenkant zit. 

 
8. Stop vulling in de punt en zorg dat deze goed gevuld is. Naai daarna over de stippellijn (foto 

6) heen om de schoenpunt dicht te maken. 
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9. Pak een stuk elastiek en naai deze op de doffe zijde van de stof ongeveer 2 cm van de 

bovenkant af (foto 7). Om te zorgen dat het plooit trek je tijdens het naaien aan het elastiek. 

 
10. Meet de schoenhoes af rondom je voet en speld af waar de stof overlapt. Laat iets ruimte 

over zodat het nog goed dichtgenaaid kan worden (foto 8 en 9) Let op! Komt de punt van de 

schoenhoes niet op de punt van je eigen schoen. Door op de plek van de rode lijn op foto 8 

een strook weg te knippen kun je hem alsnog passend maken.  

 
11. Draai de schoenhoes om zodat de glimmende kant van de stof op elkaar ligt. Knip het 

overtollige (net afgemeten) stof weg en naai de achterkant/hak vast.  

12. Pak 1 groene band, klap deze over de korte zijde dubbel met de glimmende kant op elkaar en 

naai langs de lange zijde. 
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13. Haal de band binnenstebuiten, zodat de glimmende kant naar boven ligt. Naai elastiek over 

de band (zie foto 11) terwijl je aan het elastiek trekt zodat ook deze band gaat plooien.

  
14. Meet deze band af op je enkel en naai deze vast over de stippellijn.

 
15. Pak daarna de schoenhoes en de schoenpunt. Maak de schoenpunt met een paar steekjes 

vast in de punt van de schoenhoes.  

16. Herhaal voorgaande stappen ook voor de andere schoenhoezen, zodat je in totaal 4 

schoenhoezen krijgt.  

17. Maak aan 2 van de 4 schoenhoezen aan de punt van de schoenhoes een bel vast (zie foto 

13). Deze schoenhoezen zijn voor de optocht op zondag.  
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