
V ZAKJE MET TECKEL ‘PAULTJE’ (zie blz. 106) 
 

 
 
 
 



Dit heeft u nodig voor zakje met de kleinere teckel-applicatie: 
 
Algemeen: papier en schaar; spelden; 1 merkstift of potlood; naaimachine of 1 
naainaald; 1 borduurnaald 
Voor het zakje en de teckel ‘Paultje’:  
Een stuk linnen of katoenen stof (hier effen blauwgrijs gemêleerd), ongeveer 65 cm 
breed en 40 cm hoog; katoen met een patroon (hier lichtblauw met rode stippen) en 
opstrijkbare vlieseline (H 250), beide ongeveer 12 x 20 cm groot; een restje linnen of 
katoen (hier donkerrood met stippen) voor het oor, ongeveer 6 x 6 cm groot; 
lichtblauw naaigaren (voor het zomen); een restje rood borduurgaren; 1 ronde 
naturelkleurige knoop 0,5 cm Ø voor de neus; rood katoenen koord, ongeveer 65 cm 
lang en ongeveer 0,5 cm dik, 1 grote veiligheidsspeld  
 
Grootte van de applicatie ‘Paultje’ (volgens de originele werktekening - kleine 
teckel): Hoogte ongeveer 9 cm; lengte ongeveer 17 cm 
Grootte van het zakje: hoogte ongeveer 32 cm, breedte ongeveer 28 cm 
 
Zo wordt de applicatie ‘Paultje’ 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 (gestippeld) volgens de basisbeschrijving. Print de werktekening, knip het 
teckelpatroon uit de voorbereide stof uit.  
Knip het oor uit de papieren sjabloon, speld het op het kleine restje stof vast en knip 
het uit. Leg het stoffen oor op de kop van de teckel en speld het vast.  
 
2.De applicaties omzomen 
Zoom de contouren van teckel Paultje volgens de basisbeschrijving (zie boven) 
exact langs de kniprand met lichtblauw naaigaren en applicatiesteken. Naai het oor 
langs de kniprand met dezelfde steek op de kop van de teckel.  
 
3.Het zakje maken en de teckel opnaaien 
Knip de gewassen en gestreken stof voor het zakje op maat: 60 cm breed en 35 cm 
hoog (= inclusief naadtoeslag). Vouw de stof in het midden, zodat elke kant van het 
zakje 30 cm groot is. Leg teckel ‘Paultje’ in het midden van de voorkant van het 
zakje, ongeveer 7 cm vanaf de rand, speld vast en naai hem met de naaimachine 
exact naast de applicatierand op. Naai de knoop als neus op en stik vervolgens het 
oog met 2-draads borduurgaren en enkele korte steken. Stik voor de halsband 
dwars over de hals twee rode rijen met stiksteken (bij het oor onderbreken). Werk nu 
voor het zakje de bovenste kniprand af, vouw voor de tunnel 2 x 1 cm naar binnen 
om en speld vast. Stik tot ongeveer 1 cm voor de lange kant door. Leg nu de goede 
kanten van het zakje op elkaar (de teckel bevindt zich aan de binnenkant), speld 
deze vast en stik de onderste naad en zijnaden. Werk de naadranden af. 
 
4.Afwerking 
Draai het zakje om en trek het koord met behulp van de veiligheidsspeld door de 
tunnel. Beveilig elk uiteinde eerst met een knoop en knoop vervolgens het koord zelf 
vast. 
 
Het zakje met teckel ‘Paultje’ is nu af! 



 


