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Hét naaimagazine voor kinderen!

Maak een complete

Sportoutfit!
Moederdag:
Kadootjes voor mama

Maak je eigen

Knuffel!

Hoi!

Pimp je kleding voor Koningsdag

Spĳkerbroeken vloerkleed
...en heldere naailessen om
alles zelf te kunnen maken!
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Werken met

Naald en draad
Garen door de naald halen
Knip een stuk garen af. Knijp met je duim
en wijsvinger in een uiteinde van de draad.
Duw het puntje van de draad door het
oog van de naald. Trek de draad een stukje langer door.
Maak aan het andere einde van de draad
een knoopje. Hou bij het naaien met de
hand altijd je duim en wijsvinger op het
oog van de naald. Zo weet je zeker dat de
draad er niet uit gaat.

Aanhechten en afhechten
Het is natuurlijk niet leuk als je naaiwerk los gaat.
Daarom maak je aan het begin van je werk 2 steekjes
op dezelfde plaats. Pas daarna ga je verder naaien. Als
je klaar bent met je naaiwerk, steek je de naald naar de
achterkant van de stof. Draai je werk om zodat je de
achterkant boven hebt. Nu steek je de naald een heel
klein beetje naar beneden in de stof en duw je de naald
gelijk weer omhoog. Je trekt de draad niet helemaal
door. Je hebt dan aan het einde van je draad een lusje.
Je steekt de naald door het lusje en trekt het helemaal
door. Nu heb je een knoopje gemaakt. Doe het nog
maar een keertje, dan weet je zeker dat je naaiwerk
niet los gaat. Als je klaar bent mag je het draadje
afknippen.

Rĳgsteek
De rijgsteek is een handige steek als je twee
lapjes stof aan elkaar vast wilt naaien. Je
gebruikt hiervoor polyester garen (net als het
garen voor de naaimachine). Bij een moeilijk
werkstuk is het soms beter om vóór je met de
naaimachine gaat naaien te rijgen. De spelden
kun je er dan uithalen. Je gebruikt dan het
speciale rijggaren.
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Stiksteek
De stiksteek is een steek die je gebruikt
om je lapjes aan elkaar vast te maken.
Dit is een stevige steek. Als je het goed
doet, lijkt het net alsof je het met de
naaimachine hebt genaaid.

Knuffel!
Super leuke

Moeilĳkheidsgraad

Van je oude kleren

Heb jĳ ook een knuffeldier die je altĳd meeneemt
als je gaat logeren? Er kan er vast nog wel eentje
bĳ… en de liefste, stoerste, grappigste knuffel
maak je natuurlĳk van je oude lievelingstrui!

Vergeet niet om eerst even te vragen of je de
oude trui wel mag gebruiken.

Wat heb je nodig?
•
•
•
•

Oude trui (of sjaal, sokken)
Borduurgaren voor de ogen,
neus, mond en snorharen
Stukjes vilt, band, lint,
kraaltjes om te pimpen
Zachte kussenvulling

Patroondelen:
9. basisknuffel hoofd + lijf
10. oor hond/konijn
11. oor kat-tijger
ogen en pupillen – deze mag je zelf tekenen
Knippen van de stof (les Puzzelen op de stof)
Leg het kledingstuk dat je gaat gebruiken glad op de
tafel. Speld de patronen erop vast.
Knip voor elk oor 2x het patroon van stof (één keer
voor de voorkant en één keer voor de achterkant).
Knip alles uit de stof met ongeveer 2 cm extra rondom
het patroon.
Knip uit de stukjes vilt die je gekozen hebt de ogen en
de pupillen.

Tip van Daantje:
Vind je het nog moeilijk om
langs de ronde kanten te
naaien, oefen dan even op
een lapje (zie les figuren
naaien).
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