
GRAPPIGE KIKKER ‘FRITS’ (zie blz. 106) 
 

 
 
 
Dit heeft u nodig voor het kinder T-shirt met kikker-applicatie: 
Algemeen: papier en schaar; evt. carbon- of calqueerpapier voor het overtrekken 
van de lijnen op de werktekening; spelden; 1 merkstift of potlood; naaimachine; 1 
naainaald; 1 borduurnaald 
 
Voor de kikker ‘Frits’:  
Een restje katoen (bijvoorbeeld effen of met een groen patroontje) en opstrijkbare 
vlieseline (H 250), beide ongeveer 35 x 20 cm groot; groen naaigaren en een restje 
donkergroen naaigaren; een restje middelgroen of rood borduurgaren 



Extra: 1 shirt in de gewenste maat. Hier werd een lichtblauw shirt met lange mouwen 
maat 104/110 gebruikt.  
 
Grootte van de applicatie ‘Frits’, de kikker (volgens de originele werktekening): 
Hoogte ongeveer 12 cm; lengte ongeveer 24 cm 
Applicatie: zie de werktekening – grotere kikker 
 
Zo wordt de kikker-applicatie gemaakt en opgenaaid: 
 
1.De applicaties maken 
Zie de basisbeschrijving voor het maken van applicaties. Ga eerst te werk 
volgens de basisbeschrijving. Strijk de vlieseline op de stof, print het patroon (kikker 
en vlinder), knip het uit en speld het als sjabloon op de stof. Knip nu de kikker en de 
vlinder uit de stof uit. Leg voor het overtrekken van de gezichtscontouren en lijnen op 
de pootjes het carbonpapier ertussen en trek deze met een scherp potlood over. 
 
2.De applicaties omzomen 
Omzoom de kikker precies langs de kniprand volgens de basisbeschrijving (zie 
boven) met groen naaigaren en applicatiesteken. Werk dan de omtrek van de vlinder 
met de hand en groen naaigaren af met zoomsteken. Naai indien gewenst de 
overgetrokken lijnen op de pootjes van de kikker met dichte zoomsteken. 
 
3.De applicaties versieren en opnaaien 
Splits het borduurgaren en borduur de mond met 3-draads garen, de borduurnaald 
en korte stiksteken. Omrand het oog eveneens met korte stiksteken, het 
donkergroene naaigaren en de naainaald. Plaats nu de kikker schuin omhoog 
springend op het shirt, speld hem vast en naai hem dicht naast de zoomrand op met 
groen naaigaren in een rijgsteek. 
 
Speld de vlinder ongeveer 4-5 cm boven het rechterkikkerpootje vast. Naai hem 
rondom de rand met korte zoomsteken (zie de tekening basisbeschrijving) met 
gesplitst (3-draads) borduurgaren op. Accentueer het midden van het vlinderlichaam 
en de voelsprieten met borduurgaren en stiksteken. Een kleine lijn achter de vlinder 
die zijn bewegingen aanduidt, zorgt voor een mooi effect. Teken deze lijn voorzichtig 
met potlood op en naai hem met de hand met groen naaigaren met stiksteken. Hecht 
alle draaduiteinden aan de achterkant af. 
 
Het T-shirt met de grappige kikker is nu af! 
 


