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Naaipatroon en werkbeschrijving 

Een zelfgemaakte slinger van restjes stof of van mooie lapjes die je bij elkaar 

hebt gezocht op de markt, maak je simpel en snel zoals hieronder stap voor 

stap uitgelegd. Je maakt de slinger net zo lang als je zelf wilt en je kan er 

net zo veel maken als dat je nodig hebt ... 

✂ Wat heb je nodig? 

 Lapjes stof (gestreken) 

 (Biais)band 

 Kleermakerskrijt (en eventueel een aquamarker) 

 Naald 

 Kopspelden 

 Naaimachine 

 Machinegaren in een bijpassende kleur 

 Rijggaren 

 Stofschaar 

 Strijkijzer 
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✂ Patroon 

Hieronder vind je een voorbeeld van een patroon voor een vlaggetje. Maar je 

kunt dit patroon naar je eigen wensen aanpassen. Maak het zo groot of 

kleine als je zelf wilt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teken het patroon en knip het uit. 

 

Voor de letters kun je het bijgeleverde alfabet als patroon gebruiken. Wil je 

andere letters, of heb je het formaat van het vlaggetje veranderd zodat de 

letters niet meer passen? Maak dan op de computer je eigen alfabet. Je kunt 

het lettertype en de lettergrootte in het tekstverwerkingsprogramma 

aanpassen. 

Knip de letters die je nodig hebt uit. 
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✂ Op stof leggen 

Leg het vlaggetjespatroon op de stof. Let hierbij op de draadrichting van de 

stof. Op het patroon staat aangegeven langs welke lijn de draadrichting van 

de stof moet lopen (‘recht van draad’). Wanneer je hier geen rekening mee 

houdt, ‘valt’ het vlaggetje straks niet mooi. 

 

Teken op de stof met kleermakerskrijt ½ centimeter naadtoeslag om  het 

patroon heen. Deze toeslag heb je nodig om de voor- en achterkant van het 

vlaggetje aan elkaar te kunnen stikken. Knip met een stofschaar over de 

krijtstreep het vlaggetje uit. 

★TIP 

Teken op het patroon alvast de ½ centimeter naadtoeslag bij. Dan kun 

je, als het patroon op de stof ligt, met de stofschaar direct langs het 

papier knippen. 

 

Leg de patronen van de letters die je nodig hebt op de stof. Hou weer 

rekening met de draadrichting. Teken met krijt of met een aquamarker de 

omtrek van de letters over op de stof. Bij de letters hoef je geen naadtoeslag 

aan te tekenen. Knip de letters met een stofschaar voorzichtig uit de stof. 
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✂ Letter op vlaggetje naaien 

Leg de letter op het vlaggetje. Speld de letter vast en rijg vervolgens de 

letter vast. Zorg ervoor dat je rijgdraad in het midden van de letter blijft, 

zodat je er straks niet met je naaimachine overheen naait. 

  

 

Stik de letter op het vlaggetje met de naaimachine. Gebruik een zigzagsteek 

en zet de steeklengte op klein, bijvoorbeeld 0,5. Naai precies op de rand van 

de letters. 
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Als je klaar bent, verwijder het rijggaren en strijk de letter mooi plat. 

 

 

 

✂ Vlaggetje naaien 

Let de twee delen van de vlaggetjes met de goede kanten op elkaar en speld 

ze vast. 
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Stik de lange kanten van het vlaggetje (dus niet de bovenrand, die blijft 

open) op elkaar. Stik op ½ centimeter vanaf de rand van de stof. 

 

 

Knip aan de onderkant van het vlaggetje de naadtoeslag bij de punt weg. 

Dan krijg je, na het keren van het vlaggetje, een mooier puntje. Let op, knip 

niet in het stiksel, maar ongeveer 1 millimeter ernaast. 
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Keer het vlaggetje om en strijk de naden mooi uit. Het vlaggetje is nu klaar. 

Maak zoveel vlaggetjes als je nodig hebt. 

 

 

✂ Vlaggetjes aan het biaisband naaien 

Als je alle vlaggetjes hebt gemaakt, maak je er een slinger van. Gebruik 

hiervoor bijvoorbeeld biaisband. Vouw het band 1 keer open en vouw het 

vervolgens over de bovenkant van een vlaggetje heen. Speld het vast.  

Ga zo verder totdat alle vlaggetjes aan het biaisband zijn gespeld. Stik ze 

met de naaimachine vast. 


