
 

Naaibeschrijving Pauw 

Tip: lees eerst de gehele beschrijving door voordat je begint en kijk of alle 

onderdelen aanwezig zijn 

Broek 

Onderdelen: 

• 2 voorpanden groene metallic  

• 2 achterpanden groene metallic  

leg de voorpanden met goede kanten op elkaar en stik de kruisnaad, doe dit 

ook met de achterpanden 

 

Leg nu de voor- en achterpanden op elkaar, speld en stik de buitenbeennaden 

en de binnenbeennaden. Maak een tunnel bovenin de broek voor het elastiek. 

Haal elastiek er door. Pas de broek aan en maak op de goede lengte, er mag 

een zoompje onderin maar dit hoeft niet 

  



 

 

Shirt 

Onderdelen 

• 1 voorpand blauw metallic 

• 1 achterpand blauw metallic 

• 2 mouwen groen metallic 

• 2 overmouwen blauwe tule met blauwe stip 

• 1 Col groen metallic 

 

Leg het voor en achterpand met de goede kanten op elkaar en stik de 

schoudernaden 

 

Neem nu een mouw en een overmouw. De overmouw lijkt op een gewone 

mouw hij is alleen aan de bovenkant (schouder) recht geknipt. Leg de 

overmouw met de blauwe stip naar boven op de goede kant van de groene 

mouw. Speld en stik de overmouw geplooid op de groene mouw. 

  



Doe dit met beide mouwen 

 

Speld de mouwen nu in het shirt en stik ze vast 

 

 

Stik nu de mouw en de zijnaden van het shirt dicht 

 

Pas het shirt aan en maak de mouwen op de goede lengte. 

Plooi de overmouw aan de onderkant bijeen en stik deze vast op de mouw ter 

hoogte van je pols (bovenkant pols) 

 

 

 

Neem nu de col en speld deze even langs de halslijn. U kunt hem nu op de 

goede lengte knippen, DENK AAN 2CM NAAD!! Haal hem weer los van het shirt. 

 



 

 

Vouw de col nu dubbel en stik dit vast. 

 

 

Klap hem nu dubbel met de verkeerde kanten op elkaar en zigzag dit op elkaar 

 

 

Speld en stik de col nu vast op de halslijn van het shirt. Naad van de col is 

middenachter. 

Het shirt is nu klaar. 

 

De rok 

Onderdelen: 

• Elastiek 

• 27 lange stroken tule, 9 groene, 9 paarse en 9 blauwe 

• 12 korte stroken tule, 4 groene, 4 paarse en 4 blauwe 

Maak het elastiek op goede lengte (tailleomvang) en stik beide uiteinden aan 

elkaar. 



De korte stroken zijn de voorkant van de rok, de lange stroken voor de 

achterkant. 

Neem een strook tule vouw deze dubbel en haal de rest van de strook door de 

lus, om het elastiek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Houd een vaste kleurvolgorde aan. Bijvoorbeeld: groen-blauw-paars 

Er komt nog een staart bij de rok, deze wordt gemaakt en krijgen jullie te zijner 

tijd. 

De voetjes 

Onderdelen: 

 

• 2 banden met teen goud 

• 2 voetjes met 3 tenen goud 

• 2 banden met teen zwart 

• 2 voetjes met 3 tenen zwart 



• 2 stukjes klittenband 

Leg een band goud en een band zwart met de goede kanten op elkaar (goud op 

zwart) 

Speld en stik dit vast, laat ca 8 cm open om te kunnen keren 

 

Doe dit met beide banden en met beide voetjes 

 

Keer alle vier de onderdelen nu goed om en stik de randen door. 

Zet vervolgens het voetje aan de band, in het midden aan de rand. 

De teen van de band wijst naar beneden 

 

Pas het voetje nu om de onderkant van het been, het voetje valt over je 

schoen,  en zet het klittenband op de goede plek vast. 

Het pak is nu helemaal klaar 



 

 


