
Grappige beesten – zo genaaid 
 
Basisbeschrijving om zelf applicaties te maken 
Werken met verschillende stoffen, materialen, vormen en accessoires, en met naald 
en draad steeds weer nieuwe creaties bedenken, is een heel leuke bezigheid. Met 
deze tips en werktekeningen kunt u decoraties met dieren heel gemakkelijk zelf 
maken. 
 
Benodigde materialen voor de applicaties: 
- papier en schaar 
- evt. carbonpapier (licht of donker, afhankelijk van de stof waarop u de werktekening 
wilt overtrekken) 
- spelden 
- opstrijkbare vlieseline (H 250) 
- restje stof of vilt in passende grootte  
- naaigaren, naainaald, borduurgaren, borduurnaald 
- naaimachine 
De afmetingen van de stof en eventuele aanvullende materialen zoals knopen, linten 
etcetera zijn in de afzonderlijke beschrijvingen opgenomen.  
 
Basisbeschrijving voor de applicaties 
 
Zo maakt u een applicatie: 
 
Stap 1: Werktekening op papier overtrekken 
Kies eerst de applicatie die u het leukst vindt en een T-shirt, rompertje of tasje dat u 
wilt versieren. U kunt de werktekening in de originele grootte overnemen of 
desgewenst vergroten of verkleinen. Druk de originele werktekening op een printer 
met variabele kopieerfunctie af of laat in een copyshop een print in de gewenste 
grootte maken. 
Knip het patroon langs de buitenrand uit. 
 
Stap 2: Voorbereiding van de stof 
Kies een stof die qua patroon en materiaal geschikt is. Bedrukt of geweven katoen of 
linnen is voor de applicaties prima geschikt. Het is raadzaam de stoffen, behalve 
wollen vilt of loden, voor het verwerken te wassen, te drogen en te strijken. De 
omtrek moet aan alle kanten enkele centimeters groter zijn dan het patroon, dat 
werkt gemakkelijker. 
Strijk nu de opstrijkbare vlieseline (H 250 is prima geschikt) in de grootte van de 
gekozen applicatie, zoals beschreven door de fabrikant, met wat druk en zonder 
stoom op de achterkant op. 
 
Bijzonderheden bij applicaties van vilt of loden: 
Ook een applicatie van vilt of loden kan heel mooi overkomen. Let bij de keuze van 
vilt of loden op de kwaliteit en kies vooral wasbare materialen; ze mogen ook niet te 
dik zijn. Deze stoffen hoeft u niet extra te verstevigen met vlieseline omdat u ze ook 
zonder versteviging goed kunt knippen en verwerken. 
Tip: Als u de vlieseline opstrijkt, leg dan een oud stukje stof op de strijkplank om te 
voorkomen dat restjes van de vlieseline aan de plank gaan plakken. 
 



Stap 3: De stof knippen 
Speld nu de uitgeknipte werktekening op de voorbereide stof vast en teken met een 
merkstift of potlood de omtrek exact na. Gebruik op een donkere stof een merkstift in 
een lichte kleur of een scherp wit kleurpotlood. Wie de lijnen op het patroon liever 
niet met de hand wil tekenen, kan tussen de stof en het patroon een stuk carbon- of 
calqueerpapier leggen en mee vastspelden. De lijnen kunnen dan met een scherp 
potlood worden overgetrokken en zijn op de stofapplicatie te zien. Knip nu de 
applicatie langs de papierranden uit de stof. 
 
Stap 4: De applicatie zomen 
De uitgeknipte applicatie wordt nu rondom de kniprand voorzien van een mooie, dicht 
omnaaide rand. Kies hiervoor op de naaimachine een heel dichte, korte zigzagsteek. 
In de instructieboekjes van de meeste machines zijn nuttige tips voor de naaldstand 
voor applicatiesteken opgenomen. Zo niet, kies dan de kortste en dichtste 
zigzagsteek die op uw machine mogelijk is. Sommige naaimachines zijn voorzien van 
een handige transparante applicatievoet waardoor de rand van de applicatie heel 
goed te zien is. 
Tip: Test de steekdichtheid eerst op een restje van de voorbereide stof (met 
opgestreken versteviging). 
 
Met de hand zomen: Geen naaimachine? U kunt de rand van de applicatie uiteraard 
ook met de hand zomen. Gebruik hiervoor naaigaren en een naainaald en zoom de 
rand met dichte, korte zoom- of festonsteken. 
 
De zoomsteek  

 
 
Bijzonderheden voor vilt of loden: 
De op maat geknipte applicaties van vilt of loden hoeft u niet te zomen, omdat de 
afzonderlijke vezels zo goed met elkaar zijn verbonden dat ze aan de knipkanten niet 
gaan rafelen. Uiteraard kunt u ook deze materialen extra voorzien van een siernaad 
van zoomsteken etcetera. 
 
 
 



Stap 5: Afwerken en opnaaien 
Als u de applicaties op kledingstukken aanbrengt, is het raadzaam om de naden aan 
alle kanten met de hand te naaien. U kunt de naden, afhankelijk van het effect dat u 
wenst te bereiken, met een onopvallend, qua kleur bij de applicatie passend 
naaigaren met korte rijgsteken afwerken. Of u maakt de naad als ze een duidelijk 
zichtbaar accent moet zijn, met gesplitst (3-draads) borduurgaren en rijgsteken. 
Worden de applicaties op modellen aangebracht die u zelf heeft genaaid, 
bijvoorbeeld de boodschappentas, dan kunt u deze ook op de geknipte stof leggen, 
vastspelden en direct mee opnaaien. De versieringen zoals ogen, knoppen, linten en 
andere leuke details worden op het laatst aangebracht. 
 
Onderhoudstip: Draai kledingstukken en accessoires voorzien van applicaties voor 
het wassen binnenstebuiten en was ze liefst op een programma voor fijne was. 
 


