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Voorwoord
Altijd heb ik een fascinatie gehad voor naaien. Als kind keek
ik op naar mijn moeder die zo handig met dat lawaaierige
apparaat om kon gaan en in een handomdraai poppenkleertjes, gordijnen of een zomerjurkje maakte.
In die tijd was dat nog vaak met stug katoen waarin je al
snel een rits of een rij knopen moest maken. Vrolijk bedrukte
jersey stoffen waren er nog niet.

En met het resultaat kun je ook veel blijer zijn dan met een
gekocht kledingstuk. De stoffen en de stofcombinaties heb
je met zorg uitgezocht. Je hebt erover gedacht, erop
gepuzzeld, je verbaasd over hoe snel het in elkaar zat en
soms ook geploeterd met uithalen en opnieuw in elkaar
zetten. Het hele proces maakt het kledingstuk onbetaalbaar en bijzonder.

Een aantal jaren geleden begon ik met het ontwerpen van
stofpatronen. Eigenlijk vooral voor mijn eigen gebruik voor
de kinderkamers, maar al snel ontdekte ik de lol in het maken van stoffendesigns. Alles kwam erin samen: mijn ervaring
met tekeningen voor kinderen als illustrator, de technische
puzzel die een patroon soms kan zijn en het experimenteren
met kleurencombinaties en herhaling. Een grote uitdaging
die voelde als thuiskomen.
Dit werd opgepikt door stoffenfabrikanten, kledingmerkjes
en productproducenten. Al snel had ik een kast vol stoffen
en die verwerkte ik graag tot kleertjes voor mijn kindjes.
Na de aanschaf van een goede naaimachine en al vrij snel
daaropvolgend een lockmachine was ik verslaafd aan
ontwerpen en aan naaien!
Ik run naast het maken van designs nu een webwinkel vol
met vrolijke jerseys van eigen ontwerp (shop.by-bora.com).
De stoffen in dit boek zijn daar ook te vinden.

En daarbij vliegen de complimenten je om de oren zelfs al
is het niet eens heel mooi of perfect. Het is uniek en zelfgemaakt en daar gaat het om!
Ik kan mezelf nooit houden aan een patroon. Er is altijd wel
iets dat ik aanpas of toevoeg en zo heb ik mezelf op gevoel
geleerd hoe ik patronen naar mijn hand kan zetten en ze
zelf kan maken. In dit boek vind je daarom ook geen ingewikkelde vaktermen. Ik hou het graag simpel, en makkelijk
te maken. Voel je vrij om toevoegingen en veranderingen
aan te brengen. Wat ik kan, dat kan jij ook!
Ik wens je veel naaiplezier met dit boek!
Deborah

Ik krijg vaak de vraag: ‘Waarom zou je je tijd besteden aan
zelf kleertjes maken als je ze voor een paar euro kan kopen
in de winkel?’ Toch denk ik dat je er rijker van wordt door ze
zelf te maken. Door met je handen bezig zijn leer je veel.
Het is heerlijk om geconcentreerd jezelf te verliezen in je
naaiwerk.
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Met het
boek
aan de
slag

PATROONBLADEN
Bij dit boek zitten twee patroonbladen
in het katern. Kijk bij het project welk
patroonblad en welke kleur je moet
overtrekken. Overtrekken doe je
met patroonpapier. Met een stift of
potlood volg je de lijn van de juiste
maat. Elke project heeft een eigen
kleur. Alle patroondelen van dezelfde
kleur horen dus bij elkaar.
NAADWAARDE (of NAADTOESLAG)
Heb je het patroon getekend en
uitgeknipt, dan kun je het spelden
op de jersey stof.
Knip niet direct langs de rand van
het papier maar voeg wat extra
ruimte toe. Deze extra ruimte, naadwaarde of naadtoeslag genoemd,
heb je nodig om te naaien of locken.
Ik voeg 1 cm toe.
Er zijn delen waarbij je geen extra
naadwaarde toevoegt. Daar komt
een bies opgenaaid.
Dit staat aangegeven op het
patroonblad.
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Bij het naaien van een zoom aan
bijvoorbeeld de onderkant van een
jurk voeg je 2-3 cm naadwaarde toe.
Maak een zoom niet te klein, want
dan krult de jersey stof snel om.
WELKE MAAT
De maten in dit boek zijn gebaseerd
op de lengte van de baby. Maat 68
is dus voor een baby die 68 cm lang
is. Kies de maat die het dichtst
bij de lengte komt en aangezien
baby’s snel groeien kies je bij twijfel
de grotere maat. Bij 71 cm maak je
liever maat 74 dan maat 68.

Benodigdheden
NAAIMACHINE
Het belangrijkste en handigste stuk
gereedschap dat je nodig hebt om
babykleertjes te kunnen maken van
jersey is de naaimachine.
Naaimachines zijn er in allerlei
soorten, maten en prijsklassen. De
hoeveelheid mogelijkheden op de
machine maakt de machine duurder.
Voor het maken van de projecten in
dit boek heb je echter genoeg aan
een simpele huishoudnaaimachine.
NAALDEN
De naald die het beste werkt voor
jersey stof is de zogenaamde jerseynaald of stretchnaald in sterkte
70-80. Deze naald heeft een ronde
punt. Deze punt zorgt ervoor dat de
naald tussen het breisel stikt.
Voor het maken van een zoom
gebruik je een tweelingnaald. Deze
vervangt de enkele naald.
LOCKMACHINE
Toch kan ik je wel aanraden om een
lockmachine aan te schaffen als je
vaker gaat naaien met jersey stoffen. Een lockmachine werkt randen
netjes af en snijdt ze daarbij ook
mooi recht bij het afwerken. De rek
blijft behouden en daarom is juist
een lockmachine zo praktisch voor
jersey.

KNIPPEN EN SNIJDEN
Koop een goede stofschaar en
gebruik deze alleen voor het knippen
van stof. Zo blijft de schaar veel
langer scherp. Patronen die je hebt
overgetrokken op patroonpapier
worden dus geknipt met een hobbyschaar.
Voor het inknippen gebruik ik het
liefste een klein scherp schaartje.
Onlangs ontdekte ik zelf het rolmesje;
dat werkt heel fijn. Heb je genoeg
tafelruimte, schaf dan een grote
snijmat aan en laat het rolmesje zijn
werk doen. Het snijdt met gemak
meerdere lagen en zodra het mesje
bot is, kun je het vervangen.
NAAIGAREN
Bij elk project heb je een naaigarenklosje nodig in een kleur die past bij
de jersey stof. Is het een project dat
een zoom nodig heeft? Dan is het
handig om twee klosjes te hebben.
DE STOFFEN
De jersey stoffen die ik heb gebruikt
zijn 160 cm breed. Bij het aangeven
van de hoeveelheidstof heb ik dit
dus ook als uitgangspunt genomen.
Jersey is rekbaar in de breedte en
heeft vaak een bedrukking, waardoor het alleen in één richting te
gebruiken is.

KNOPEN
De drukknopen zijn ontzettend handig bij het maken van babykleertjes
van jersey. Met behulp van een drukknooptang knijp je de knoopjes met
gemak in de stof. Zorg ervoor dat je
de stof eerst verstevigt met plakvlieseline. Plakvlieseline is een
verstevigingsstof die je op de achterkant van de stof kunt strijken.
Als je een drukknoopje wilt hebben
in de bies, dan is verstevigen met
vlieseline niet nodig.
Voor de romper gebruikte ik metalen
drukknoopjes. Het voordeel van deze
knoopjes is dat ze klein en plat zijn
en daardoor perfect voor smalle
biezen en kleine kleertjes.
Een andere handige drukknoop is
een kamsnap drukknoop. Ze zijn in
alle denkbare kleuren te verkrijgen
en ook in meerdere maten. Voor
het jasje, de overgooiers en de
bandana-slabber gebruikte ik
maat 20.
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NAAIEN
Naai de zijnaden van het broekje op
de naaimachine met een kleine
zigzagsteek of stretchsteek of
gebruik de lockmachine.
De bovenkant en onderkant kun je
nu optioneel locken met de lockmachine. Hierdoor krult de stof
minder en wordt het maken van
de zomen makkelijker.

Vervolgens maak je een tunnel aan
de bovenkant door de bovenkant
van het broekje om te vouwen en
rondom te stikken met een tweelingnaald of een zigzagsteek.
Houd hierbij rekening met de
breedte van je elastiek en houd een
opening van 3 cm zodat het elastiek
erdoorheen kan worden geregen.

Naai het elastiek stevig op elkaar.
En naai de zoom dicht.
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Maak een zoom onder aan de pijpen
door de stof om te slaan en te
naaien op de naaimachine met de
tweelingnaald.
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Rijg het elastiek door de tunnel met
behulp van een rijgnaald of veiligheidsspeld. De lengte hangt af van
de buikomvang van de baby. Als je
de mogelijkheid hebt, test het dan
eerst even uit.
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Vouw het broekje open en naai de
binnenbeennaden op elkaar.
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BENODIGDE MATERIALEN

~ 20-25 cm jersey
~ 20-25 cm jersey of andere
rekbare stof voor de voering
~ 10 cm boordstof
~ Patroonblad A

Strikmutsjes
METEN
Voor de juiste maat meet je eerst de omtrek van het hoofdje van de baby.
Het aantal cm is de maataanduiding op het patroonblad.
KNIPPEN
Leg de bedrukte delen van de stof op elkaar. Speld het patroondeel op de
dubbele stof en knip het uit. Voeg 1 cm naadwaarde toe aan de bovenkant en
achterkant. Aan de kanten waar straks een boordrand komt, voeg je geen
naadwaarde toe (dit staat aangegeven op het patroondeel).
Doe hetzelfde met de voeringstof.
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BENODIGDE MATERIALEN

~ 10 cm jersey
~ 10 cm teddy stof
~ Patroonblad C

Bunny bijtring

1

KNIPPEN
Leg de bedrukte deel van de jersey en het zachte deel van de teddy stof op
elkaar.
Speld het patroondeel op de dubbele stof en knip het uit. Voeg 1 cm naadwaarde toe.
Strijk de vlieseline op de hoeken van de bunny-oren. Hier komen de drukknopen.
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BABYKLEERTJES NAAIEN

Maak zelf een garderobe voor jouw
baby, of ga aan de slag met een uniek
kraamcadeau.

Hip, STOER
en lief!
BABYKLEERTJES VOOR
JONGENS EN MEISJES!

M
Maat
44 – 86

en

Hip, STOER lief!

Wat is er nou leuker dan zelf kleertjes en accessoires maken voor je baby? Je kunt volop variëren
met leuke motiefjes! In dit boek staan meer dan
20 naaipatronen. Van vrolijk shirtje, baggy broekje, overgooierjurk tot verschoonmat, slabber en
bijtring. Alle kleertjes zijn gemaakt met soepele
jersey stofjes; ideaal voor de nieuwe wereldburgers! De patronen staan stapsgewijs beschreven
en geïllustreerd met voor- en achterin dit boek
patroonvellen op ware grootte. De patronen
kun je gebruiken vanaf maat 44 (prematuur) tot
maat 86 (1,5 jaar).
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