
 

Naaibeschrijving schaap (wagenbegeleiders) 

TIP: LEES EERST DE HELE NAAIBESCHRIJVING DOOR EN CONTROLEER OF JE ALLE 

ONDERDELEN HEBT. 

Overall 

Onderdelen; 

• 2x voorpand blauw bont 

• 2x achterpand blauw bont 

• 2x staartje roze velours 

Naai de achterpanden aan  elkaar 

 

Naai de voorpanden aan elkaar maar laat vanaf boven 60-70cm open om in te 

stappen 

 

 



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

de schoudernaden en vervolgens de zijnaden 

 

Speld en stik nu de kruisnaad 

 

Meet de omtrek van je bovenbenen en neem 2 stukjes elastiek die iets korter 

zijn dan wat je hebt opgemeten. Speld dit elastiek, rondom,  in de onderkant 

van de  broekspijp (zowel links als rechts) stik het elastiek vervolgens vast 

 



Leg nu de twee staartonderdelen met de goede kanten op elkaar, speld en stik 

de aangegeven lijn 

 

Keer de staart nu om en vul hem met kussenvulling/watten/ fiberfill. Het 

staartje hoeft niet helemaal gevuld te worden. Laat ca, 3cm stof vrij om hem 

vast te zetten. 

Maak een kleine opening in de middenachternaad van het achterpand, net 

boven de billen.  

Stop hier de 3cm vrije stof door en stik de staart aan de binnenkant van de 

overall vast. 

 

 

 

 

 

 

De overall is nu klaar. 

 

 

 



 

Muts, buitenkant is blauw bont binnenkant is roze velours 

 

Onderdelen: 

• 4 zijkanten muts, 2 roze velours en 2 blauw bont 

• 2 middenstukken, 1 roze velours en 1 blauw bont 

• 2 lintjes roze velours 

• 4  oren, 2 roze velours en 2 blauw bont 

• 4 oren van karton (staan niet op overzichtsfoto) 

 

 

 

 

 



Speld en stik de muts volgens de aangegeven lijnen in elkaar. Je maakt eerst 2 

aparte mutsjes, een blauwe en een roze. 

 

 

Lijn A-C is breder en is  de voorkant van de muts. 

 

Schuif vervolgens de twee mutsen in elkaar met de goede kanten van de stof 

op elkaar, speld en stik vervolgens de aangegeven lijn vast. LET OP laat een 

stukje open om de muts te kunnen keren, maar keer hem nog niet!! 

 

 

 



Bepaal nu de plaats van de oren, deze komen ongeveer 5cm vanaf de voorste 

naad en 3 á 4 cm vanaf de naad met het middenstuk. Knip op die plek een 

opening door beide mutsjes van ca 4cm.  

 

Leg nu de oordelen roze en blauw met de goede kanten op elkaar, speld en stik 

de aangegeven lijn, keer de oren om, je hebt nu 2 oren. 

 

Neem 2 kartonnen oordelen en vouw een plakbandje  

om 2 puntjes zoals op de foto 

 

 

 

 



 

Stop per oor 2 kartonnetjes in een stoffen oor. 

Keer de muts nu goed om en stop het  in de opening die je eerder gemaakt 

hebt. 

Stik het oor aan de binnenkant vast. Laat het teveel aan karton zitten en vouw 

om. Bij het dragen heb je er o geen last van. 

 

 

Stik de aan beide punten van de muts een roze lintje waarmee je hem vast kan 

strikken. 

Muts is nu klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strikje 

Onderdelen: 

• 1x wit satijn ca 20x12cm 

• 1x wit met gekleurd paillet ca 20x12 cm 

• 1x wit met gekleurd paillet 5x5cm 

 

Leg de 2 grotere stukjes paillet en satijn met de goede kanten op elkaar en stik 

rondom vast, laat een stukje open om te keren. Keer om en stik het open stukje 

dicht. 

 

Neem nu het kleine stukje stof en vouw deze dubbel. Zigzag het aan elkaar  

 

Vouw hem nogmaals in de dubbel en stik de korte kantjes aan elkaar. 

Duw/trek nu het grote stuk paillet/satijn door het kleine stukje  



strikje is nu klaar om op het shirt te worden gezet 

Shirt 

Onderdelen: 

• 1 voorpand roze velours 

• 1 achterpand roze velours 

• 2 mouwen roze velours 

• 1 col roze velours 

• 2 manchetten blauw bont 

Leg het voor- en achterpand op elkaar en stik eerst de schoudernaad en 

vervolgens de zijnaden 

 

Leg een zoompje onderin het shirt 

Neem nu de mouwen leg ze dubbel en stik de naden 

 



Zet de mouwen vervolgens in het shirt 

Bepaal de lengte van de mouwen 

neem de blauwe manchetten vouw ze dubbel en stik de korte kant vast 

 

 

Schuif de manchetten over de mouwen, goede kanten op elkaar en stik de 

manchet aan de mouw. LET OP HET BONT HANGT TEGENDRAADS NAAR 

BENEDEN 

 

Neem nu de col en vouw deze dubbel goede kanten op elkaar, stik de naad 

 



 

Vouw de col nu met de verkeerde kanten op elkaar, speld en stik rondom even 

vast 

 

Speld de col op de halsopening van het shirt en stik hem vast 

 

Zet vervolgens het strikje vast op het shirt, middenvoor net onder de col 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Broek 

Onderdelen: 

• 2 voorpanden roze velours 

• 2 achterpanden roze velours 

• 2 bontdelen voor onderaan de pijpen 

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

ook met de achterpanden 

 

 

   

 

 

 

Voorpanden             achterpanden 

 

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

en de binnenbeennaden.vouw de bovenkant ca. 3cm naar binnen om en stik 

een tunnen. Haal elastiek door de tunnel 

Neem vervolgens de twee grote blauwe lappen vouw ze beide in de breedte 

dubbel en stik vast, keer ze nu goed om 



 

Bepaal nu de lengte van de broek en stik de bonten onderdelen aan de 

onderkant van de pijp, net zoals je dat bij de manchetten aan het shirt hebt 

gedaan  

LET OP HET BONT VALT TEGENDRAADS NAAR BENEDEN 

 

Het pak is nu helemaal klaar. 

Heb je nog vragen? Wij zijn elke zaterdagmiddag (muv 18 januari) vanaf 14.00 

uur in het Bouwnust aan de Brandlichterweg 66. Of neem contact op met 1 van 

onze commissieleden. 

Marian: 06 28861924 - Marieke: 06 53124888 - Miranda: 06 28875975 - 

Manon: 06 47588514 

Louise: 06 51101427 - Marloes: 06 30738434 - Jolanda: 06 57321717 

 


