
III SNATERENDE GANS ‘GERDA’ (zie blz. 108) 
 

 
 
Dit heeft u nodig voor het meisjes-shirt met ganzen-applicatie: 
 
Algemeen: papier en schaar; spelden; 1 merkstift of potlood; naaimachine of 1 
naainaald; 1 borduurnaald. 
 
Voor de gans ‘Gerda’:  
Een stuk katoenen stof met een fijn patroontje (hier lichtgrijs met een rood-wit 
patroon) en opstrijkbare vlieseline (H 250), beide ongeveer 30 x 35 cm groot; een 
restje roze linnen of katoen, ongeveer 20 x15 cm groot; roze naaigaren voor de 
zoom; een restje roze en lichtblauw borduurgaren (i.p.v. het borduurgaren kunt u ook 
dubbel naaigaren gebruiken); 1 ronde naturelkleurige knoop 1 cm Ø; ongeveer 10 cm 
lint met bloemetjes (of een soortgelijk lint met een ander patroontje), 1 cm breed 
 



Extra: 1 shirt in de gewenste maat. Hier werd een wit T-shirt met korte mouwen maat 
128/134 gebruikt.  
 
Grootte van de applicatie ‘Gerda’, de gans (volgens de originele werktekening): 
Hoogte ongeveer 24 cm; breedte ongeveer 28 cm 
Applicatie: zie de werktekening – gans 
 
Zo wordt de applicatie ‘snaterende gans’ gemaakt en opgenaaid: 
 
1.De applicatie ‘Gerda’ maken 
Zie de basisbeschrijving voor het maken van applicaties. Ga eerst te werk zoals 
in de basisbeschrijving beschreven. Strijk de vlieseline op de stof met het patroon. 
Print het patroon, knip het uit, speld het als sjabloon op de stof en knip het hele 
ganzenmotief uit de voorbereide stof uit. Knip de snavel en pootjes langs de 
stippellijnen van de papieren sjabloon af, hecht deze op de roze stof, trek ze over en 
knip ze langs de omtrek uit. 
 
2.De applicaties omzomen 
Zoom de omtrek van de gans langs de kniprand volgens de basisbeschrijving (zie 
boven), met roze naaigaren en applicatiesteken. Voorzie bij de gans ook de 
knipranden van de roze stof die op de stof met het patroontje liggen van roze 
applicatienaden. 
 
3.Versieren en opnaaien van de applicaties  
Naai nu de knoop als oog met 2-draads lichtblauw borduurgaren aan en maak boven 
de knoop een kleine boog met 3-draads lichtblauw garen en kleine rijgsteken. 
Borduur de ongeveer 6 cm lange, in een lichte boog verlopende contour van de 
vleugel met 3-draads roze borduurgaren en korte stiksteken. Stik dicht ernaast een 
tweede zelfde rij. Leg nu het lint om de nek van de gans, maak er een decoratieve 
knoop in en fixeer hem met een of twee steken op de gans. Plaats vervolgens de 
gans op een afstand van ongeveer 7 cm vanaf de onderste zoom op de voorkant van 
het T-shirt en naai hem met 2-draads roze borduurgaren en kleine stiksteken op. 
Hecht alle draaduiteinden aan de achterkant af. 
 
Het mooie T-shirt (sweatshirt) met de leuke gans ‘Gerda’ is nu af! 
 


