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Wij raden aan het voorbeeldpak te bekijken, deze hangt vanaf 23 december bij eetcafé de 
Musketier in de vergaderzaal beneden.  
 
Openingstijden:  
Di-wo 19.00 - 00.00 
Do 17.00 - 01.00  
Vr 16.00 - 02.00  
Za 16.00 - 02.30  
Zo 12.00 - 00.00  
 
Heb je hulp nodig bij het naaien van het pak? Wij zijn op dinsdag en woensdag vanaf 19.00 uur 
aanwezig in de loods en elke zaterdag  
Ook kun je contact opnemen voor eventuele vragen:  
Jonne Hofstee - 0629463452 
Evi Dingeldein - 0653387409 
Sophie Heesink - 0613827469 
Pleun Hesselink - 0652879338 
Diede Schuurman - 0683265164 
Maud Ijland - 0657884026 
 
Waar je zelf voor moet zorgen:  
- Blauwe garen of witte garen  
- Klittenband voor de rok + riem (minimaal 2 cm) 
- Elastiek van ongeveer 2 cm breed  
- Witte kol  
- Panty (appje volgt nog om deze te bestellen) 
 
Onderdelen van het shirt:  
- 1x voorpand shirt met diamanten 
- 1 x achterpand shirt  
- 2x mouw  
- 2 x manchet  
 
Onderdelen van de rokken:  
- 1x onderrok (donkerblauwe stof) 
- 1x bovenrok (lichtblauwe bloemenstof) 
 
Onderdelen van de riem: 
- 1x stof riem 
- 1x foam riem  
 
Onderdelen van de schoenhoes 
- 2x lichtlauwe stof 
- 2x donkerblauwe stof 
 
Onderdelen van de kol 
- 1x donkerblauwe stof 
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Het shirt:  
Naai dit met blauwe/witte garen 
1. Pak het voorpand van het shirt en knip 1cm in de hals (zie rode lijn, afbeelding 1) 

Afbeelding 1 
 
2. Zoom de hals 1cm om met de naaimachine, zodat deze netjes is afgewerkt (zie afbeelding 2). 

Let op: op deze foto zit het achterpand er al aan genaaid, het gaat om het voorpand 

 
Afbeelding 2 
 
3. Leg het voor- en achterpand met de glimmende kant op elkaar.  
4. Spelt de schouders vast en naai over de stippellijn (zie afbeelding 3). 

Afbeelding 3 
 



3 
 

3. Vouw de mouw dubbel en plaats een speld bovenin in het midden om het midden te bepalen 
(zie afbeelding 4 en pijl op afbeelding 5) 

 
Afbeelding 4    Afbeelding 5 
 
4. Voor het maken van de pofmouw, maak je aan de ronde kant van de mouw plooien. Deze zijn 
een 1 cm (duimdikte) breed (zie afbeelding 6 en 7). Let op: zorg ervoor dat de plooien vanaf de 
midden-spelt naar de punt worden gevouwen. Maak aan beide kanten zes plooien, zodat je ook 
nog een ongeplooid stuk stof over houdt (zie afbeelding 8). 

  
Afbeelding 6   Afbeelding 7    Afbeelding 8 
 
5. Nadat de plooien vast gezet zijn met spelden kun je hier overheen stikken (zie afbeelding 9). Let 
op: zorg ervoor dat de mouw goed uitkomt met het voor- en achterpand (de oksel). Mocht je 
te veel of te weinig stof hebben, maak dan een plooi meer of minder 

 
Afbeelding 9  



4 
 

6. Nu zitten de plooien mooi vast en kun je de mouw aan het voor en achterpand naaien.  
(zie afbeelding 10 en 11).  

Afbeelding 10     Afbeelding 11  
 
7. Doe precies hetzelfde voor de andere mouw.  
 
8. Nu gaan we verder met de onderkant van de mouw. Vouw de mouw open en plaats een speld in 
het midden om het midden te bepalen (zie pijl op afbeelding 12). 

Afbeelding 12 
 
9. Maak plooien van ongeveer 1 centimeter breed op dezelfde manier als bij de mouwen (zie 
afbeelding 13 en 14). Let op: vouw de plooien op dezelfde wijze als op onderstaande foto’s. 

Afbeelding 13     Afbeelding 14 
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10. Als je de plooien hebt gespeld, stik deze vast met de naaimachine (zie afbeelding 15). 

Afbeelding 15 
 
11. Pak de manchet en vouw aan de korte zijde ongeveer 1cm om en naai dit vast (zie afbeelding 
16). 
 

 
Afbeelding 16  
 
 
12. Vouw de manchet 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 (zie 
afbeelding 17). 

Afbeelding 17 
 



6 
 

13. Pak de mouw erbij. Leg de dubbelgevouwen manchet en de mouw met de glimmende kanten 
op elkaar (zie afbeelding 18). 

Afbeelding 18.  
 
14. Spelt de manchet op de mouw (zie afbeelding 19) en naai dit vast met de naaimachine (zie 
afbeelding 20). 

Afbeelding 19 
      Afbeelding 20 
             
15. Leg het shirt nu met de goede kanten op elkaar.  
 
16. Spelt vanaf de oksel naar het uiteinde van de mouw en vanaf de oksel naar de onderkant van 
het shirt. Naai vervolgens beide zijdes dicht en laat de manchet zijdes open (zie rode stippellijn op 
afbeelding 21).  

Afbeelding 21 
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17. Nadat je dit genaaid hebt, ga je hier nog een keer overheen op zigzag stand om het steviger te 
maken (zie afbeelding 22).  
 

 
Afbeelding 22 
 
16. Spelt de onderkant van het shirt ongeveer 1cm (duimdikte) en zoom dit dicht met de 
naaimachine (zie afbeelding 23). Knip overige rafels, draden die zichtbaar zijn eraf en dan is het 
shirt KLAAR!!😊😊 

Afbeelding 23 
 
 
De onderrok 
Naai dit met blauwe/witte garen 

1. Pak voor de onderrok de donkerblauwe stof.  
2. Leg de doffe stof naar boven (zie afbeelding 24).  

 
Afbeelding 24 
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3. Speld de boord ongeveer 2 a 3 cm breed voor het elastiek (zie stippellijn op afbeelding 25).  

 
Afbeelding 25 
 

4. Naai de boord dicht met de naaimachine.  
5. Vouw de rok dubbel met de glansstof op elkaar en speld de uiteinden aan elkaar. Laat een 

opening voor het elastiek (zie afbeelding 26).  

Afbeelding 26 
 

6. Haal het elastiek door de boordt en knoop of naai het elastiek aan elkaar (zie afbeelding 
27).  

 
Afbeelding 27 
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7. Naai de rok nu helemaal dicht. De onderrok is nu klaar (zie afbeelding 28).  

Afbeelding 28 
 
De bovenrok 
Naai dit met blauwe/witte garen 

1. Pak voor de bovenrok de blauwe bloemenprintstof.  
2. Vouw de stof dubbel met de korte kanten naar elkaar toe (de stof is aan beide kanten 

hetzelfde). Stik de korte zijde dicht.  
Let op: Naai hem niet helemaal dicht, laat ongeveer 15 cm open voor het klittenband. Je 
begint dus met naaien aan de onderkant van de rok (zie afbeelding 29: de rode pijl wijst 
richting de bovenkant van de rok, hier blijft dus ruimte over).  
De bovenkant is dus het stof met bloemenprint en de onderkant heeft helemaal onderaan geen 
bloemen meer 

Afbeelding 29 
 

3. Pak de bovenkant van de rok. Maak plooien van circa 5 cm op dezelfde manier als bij de 
pofmouwen van het shirt. Naai deze plooien vast met de naaimachine. Zie afbeelding 30 en 
31 

Afbeelding 30             Afbeelding 31 
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4. Pak nu het klittenband erbij en knip een stuk van 10 cm af. Plak het klittenband zoals op 

onderstaande foto (links=zachte zijde, rechts=harde zijde). Let op: Meet van tevoren bij 
jezelf waar het klittenband geplakt moet worden, zodat deze strak om je taille zit (zie 
afbeelding 32). 

Afbeelding 32 
 

5. Naai vervolgens het klittenband vast op de rok. Knip rafels die zichtbaar zijn en er niet 
horen eraf. Dan is de rok nu klaar (zie afbeelding 33).  

 Afbeelding 33 
 
De riem 
Naai dit met blauwe/witte garen 

1. Pak nu de donkerblauwe stof van de riem.  
Let op: je gaat bij deze riem van tevoren de plaats meten van het klittenband om deze 
alvorens vast te kunnen zetten met naald en draad of naaimachine, gezien er nog een 
stuk foam IN de riem zal komen waardoor dit op een later moment niet meer kan.  
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2. Vouw de stof dubbel over de breedte met de doffe kanten op elkaar, zonder het te spelden.  
3. Meet de stof om je taille, zet een streep met een stift o.i.d. op de riem waar het klittenband 

moet komen en vouw de stof weer open.  
4. Knip twee stukken klittenband van ongeveer 10 cm en breng deze aan op de glansstof 

zoals op onderstaande foto (zie afbeelding 34)., 

Afbeelding 34 
 

5. Naai het klittenband vast op de stof. 
6. Nu dat klaar is, gaan we de riem dichtmaken. Vouw de stof dubbel over de breedte met de 

glansstof op elkaar.  
7. Speld de bovenkant en één zijkant dicht (zie afbeelding 35).  

Afbeelding 35 
 

8. Naai één zijkant + de bovenkant vast.  
9. Haal de riem nu binnenste buiten (zie afbeelding 36). 

Afbeelding 36 
 

10. Pak nu het foam voor de riem erbij en stop dit in de stoffen riem die je net gemaakt hebt 
(zie afbeelding 37). 

Afbeelding 37 
 

11. Naai de zijkant die nog open is nu ook dicht en dan is de riem klaar voor gebruik! 
 
 



12 
 

De schoenhoes 
Naai dit met blauwe/witte garen 

1. Pak de donkerblauwe stof. Zoom ongeveer 1cm van de lange zijde om en naai dit dicht met 
de naaimachine (zie afbeelding 38).  

Afbeelding 38 
 

2. Pak nu de lichtblauwe stof. Zoom ongeveer 1cm van de lange zijde om en naai dit dicht 
met de naaimachine (zie afbeelding 39).  

Afbeelding 39 
 

3. Leg de lichtblauwe stof op de donkerblauw stof met de ongezoomde kant op elkaar en 
speld dit vast om het vervolgens te naaien (zie afbeelding 40).  

Afbeelding 40 
 

4. Pak nu breed elastiek erbij en meet de omtrekt van je enkel. Knip dit stuk af op de voor 
jouw passende lengte. 

5. Leg het elastiek op de naad van het stuk stof die je net hebt gemaakt. Let op: het stuk 
elastiek is altijd kleiner dan de stof. 
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6. Je bevestigt het elastiek op de stof door het elastiek strak te trekken en naai hier overheen, 
zodat de stof plooit (zie afbeelding 41). 

Afbeelding 41 
 

7. Speld de twee korte kanten nu aan elkaar en naai dit dicht (zie afbeelding 42) 

Afbeelding 42 
 

8. De eerste schoenhoes is nu klaar, volg dezelfde stappen voor de andere schoenhoes (zie 
afbeelding 43). 

 
Afbeelding 43 
 
De kol 
Naai dit met blauwe/witte garen 
 

1. Pak het vierkant geknipte stuk donkerblauwe stof en leg het met de doffe kant naar boven. 
2. Spelt alle vier de zijdes ongeveer 1cm (duimdikte) om en naai dit dicht met de naaimachine 

(zie afbeelding 44).  
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Afbeelding 44 
 

3. Vouw de stof als een driehoek met de doffe zijden op elkaar (zie afbeelding 45). 

Afbeelding 45 
 

4. Pak de twee uiteinden vast en knoop dit om je hals heen met een strik, zodat de kol in de 
voorkant van het shirt zit (zie afbeelding 45).  

Afbeelding 43 
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Dan ben je nu aan het einde gekomen van de naaibeschrijving en heb je een prachtig 
waterlelie pak gemaakt TOPPER! Zie de foto hierna voor het eindresultaat (let op: de 
diamanten op het shirt zijn niet te zien op de foto) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


