
II KLEINE KIKKER ‘FRITSJE’ (zie blz. 107) 
 

 
 
Dit heeft u nodig voor de baby romper met kikker-applicatie: 
 
Algemeen: papier en schaar; evt. carbon- of calqueerpapier voor het overtrekken 
van de lijnen in het motief (gebruik voor een donkere stof licht carbonpapier); 
spelden; 1 merkstift of potlood; naaimachine; 1 naainaald 
 
Voor de kikker ‘Fritsje’:  
Een restje katoen (bijvoorbeeld effen of met een groen patroontje) en opstrijkbare 
vlieseline (H 250), beide ongeveer 20 x 15 cm groot; indien gewenst een restje 
naturelkleurig vilt (voor het oog), ongeveer 2 x 2 cm groot; lichtgroen naaigaren, een 
restje olijfgroen naaigaren en wat dikker blauw naaigaren (of getwijnd garen) 



Extra: 1 romper in de gewenste maat. Hier werd een lichtblauw-wit gestreept 
rompertje maat 56 gebruikt.  
 
Grootte van de applicatie kikker ‘Fritsje’ (volgens de originele werktekening): 
Hoogte ongeveer 6 cm; lengte ongeveer 14 cm 
Applicatie: zie de werktekeningen – kleinere kikker 
 
Zo wordt de kikker-applicatie gemaakt en opgenaaid: 
 
1.De applicatie ‘Fritsje’ maken 
Zie de basisbeschrijving voor het maken van applicaties. Ga eerst te werk zoals 
in de basisbeschrijving beschreven. Strijk de vlieseline op de stof, print het patroon, 
knip het uit en speld het als sjabloon op de stof. Knip nu de kikker uit de stof uit. Leg 
voor het calqueren van de gezichtscontouren en lijnen op de pootjes het 
carbonpapier ertussen en trek deze met een scherp potlood na. 
Knip het oog uit het wit wollen vilt uit. 
 
2.De applicaties omzomen 
Zoom de omtrek van de kikker langs de kniprand volgens de basisbeschrijving (zie 
boven) met lichtgroen naaigaren.  
 
3.De applicaties versieren en opnaaien 
Naai de voorste contour van het gezicht van de kikker met donkerblauw naaigaren 
met stiksteken. Verleng de mondlijn naar binnen toe en werk het uiteinde af met een 
langere spansteek. Plaats het ronde oog op de applicatie en duid de pupil aan met 
een schuine steek om het oog te fixeren. Maak nu in het midden enkele even grote 
steken die als pupil dienen. Maak rondom de kniprand enkele korte blauwe 
zoomsteken om het oog vast te zetten. Stik de lijn die het tweede oog moet 
aanduiden eveneens met blauw naaigaren en stiksteken. 
Naai de lijnen op de pootjes met drie wat langere spansteken in donkerblauw. Zet 
een kleine stip of dwarsstreep aan het einde van elke spansteek. Plaats de kikker nu 
ongeveer in het midden van het bovendeel, speld hem vast en naai hem rondom, 
precies langs de zoomrand, met olijfgroen naaigaren en kleine stiksteken op. Hecht 
alle draaduiteinden aan de achterkant af. 
 
De leuke romper met de kikker ‘Fritsje’ is nu af! 
 


