
IV SHIRT MET DE LANGE TECKEL ‘PAUL’ (zie blz. 106-107) 
 

 
 
 
 



Dit heeft u nodig voor het T-shirt met grote teckel-applicatie: 
 
Algemeen: papier en schaar; spelden; 1 merkstift of potlood; naaimachine of 1 
naainaald; 1 borduurnaald 
 
Voor de teckel ‘Paul’:  
Een stuk katoenen stof met een patroon (hier lichtblauw met rode stippen) en 
opstrijkbare vlieseline (H 250), beide ongeveer 45 x 20 cm groot; een restje linnen of 
katoen voor het oor (hier donkerrood met stippen), ongeveer 10 x 6 cm groot; een 
restje linnen of katoen voor het hart (hier lichtgroen met stippen en bloemetjes), 
ongeveer 7 x 7 cm groot; lichtblauw naaigaren voor de zoom en een restje lichtgroen 
naaigaren; een restje lichtgeel en rood borduurgaren; 1 ronde naturelkleurige knoop 
1 cm Ø; 1 donkere knoop ongeveer 1,5 cm Ø voor de neus; ongeveer 8 cm 
crèmekleurig satijnen lint, 6 mm breed.  
Extra: 1 shirt in de gewenste maat. Hier werd een wat langer zachtgeel katoenen T-
shirt met korte mouwen maat 134 gebruikt.  
 
Grootte van de applicatie ‘Paul’, de teckel (volgens de originele werktekening): 
Hoogte ongeveer 16 cm; lengte ongeveer 40 cm 
Applicatie: zie de werktekeningen – grote teckel 
 
Zo wordt de applicatie ‘Paul’ gemaakt en opgenaaid: 
1. De teckel-applicatie maken 
Zie de basisbeschrijving voor het maken van applicaties. Ga eerst te werk zoals 
in de basisbeschrijving beschreven. Strijk de vlieseline op de stukjes stof voor de 
teckel en het hart volgens de instructie van de fabrikant (zie ook basisbeschrijving). 
Print de werktekening, knip hem uit en plak de staart (deel B) op het lichaam van 
de teckel (deel A). Speld vervolgens de hele sjabloon op de stof vast en knip het 
teckelmotief uit de voorbereide stof uit. 
Knip nu het oor en het hart uit de papieren sjabloon, speld deze op de gekozen stof 
en knip ze uit. Leg het stoffen oor op de kop van de teckel en speld het vast.  
 
2.De applicaties omzomen 
Zoom de contouren van teckel Paul volgens de basisbeschrijving (zie boven) met 
lichtblauw naaigaren en applicatiesteken. Appliqueer het oor langs de kniprand met 
dezelfde steek op de kop van de teckel. Zoom het hart met lichtblauw of groen 
naaigaren.  
 
3.Versieren en opnaaien van de applicaties  
Naai voor de afwerking van de teckel de donkere knoop als neus met 2 draden rood 
borduurgaren op. Knip het oog uit een stip uit de gestippelde stof uit of borduur het 
met rood borduurgaren (2-draads) en stiksteken. Maak rondom het oog een klein 
rondje van korte stiksteken en boven het oog een korte gewelfde wenkbrauw in 
dezelfde kleur. Stik voor de mond met 2-draads rood garen een licht gewelfde lijn 
van stiksteken. Stik een tweede lijn dicht ernaast. Plaats ‘Paul’ op het onderste derde 
deel van het T-shirt, zodat ongeveer 20 cm van de teckel tot de zijnaad reikt en de 
rest van het teckellichaam op de achterkant van het shirt doorloopt. Speld de teckel 
vast. Naai vervolgens de teckel met 2-draads lichtgeel borduurgaren met 
middellange rijgsteken op. Hecht alle draaduiteinden aan de achterkant af. 



Speld het hartje linksboven schuin op en naai het met 2-draads geel garen en 
rijgsteken op het T-shirt. Vouw het satijnen lint in de lengte en naai het met de 
vouwlijn op de punt van het hart. Naai ten slotte de lichte knoop op het lint en de punt 
van het hart. 
 
De teckel ‘Paul’ staat nu op het T-shirt! 
 


