
VI T-SHIRT MET GRAPPIGE GEITENBOK ‘HUGO’ (zie blz. 108-109) 
 

 
 
Dit heeft u nodig voor het kinder T-shirt met geitenbok: 
  
Algemeen: papier en schaar; spelden; 1 merkstift of potlood; carbon- of 
calqueerpapier voor het overtrekken van de lijnen in het motief (gebruik voor een 
donkere stof licht carbonpapier); naaimachine of 1 naainaald; 1 borduurnaald 
 
Voor de geitenbok:  
Stevige katoenen stof (hier effen wit) en opstrijkbare vlieseline (H 250); beide 
ongeveer 30 x 30 cm groot; grijs naaigaren (voor het zomen); donkergrijs 
borduurgaren 
 
Extra: 1 shirt in de gewenste maat. Hier werd een grijs gemêleerd T-shirt van katoen 
met korte mouwen maat 128 gebruikt.  
 



Grootte van de applicatie ‘geitenbok’ (volgens de originele werktekening): 
Hoogte ongeveer 23 cm; lengte ongeveer 21 cm 
Applicatie: zie de werktekeningen – geitenbok 
 
Zo wordt de applicatie geitenbok gemaakt en opgenaaid: 
 
1.De applicaties maken 
Zie de basisbeschrijving voor het maken van applicaties. Ga eerst te werk zoals 
in de basisbeschrijving beschreven. Strijk de vlieseline volgens de beschrijving van 
de fabrikant (zie ook basisbeschrijving) op de stof. Print de sjabloon en knip uit. 
Speld vervolgens het carbonpapier tussen de sjabloon en de stof van de applicatie 
zodat de kleur afgevende kant in de richting van de stof wijst. Trek nu met een 
scherp potlood de motieflijnen zoals de snuit etc. na, zodat ze op de stof verschijnen. 
Teken vervolgens de buitencontouren over en knip de bok uit de voorbereide stof uit.  
 
2.De applicaties omzomen 
Zoom de omtrek van de geitenbok langs de buitencontouren volgens de 
basisbeschrijving langs de kniprand met grijs naaigaren en applicatiesteken.  
 
3.De applicaties versieren en opnaaien 
Voor de afwerking van de geitenbok brengt u met 3-draads donkergrijs borduurgaren 
en de borduurnaald met stiksteken de binnenlijnen aan. Breng de middellijnen op de 
poten met stiksteken aan. Maak de mond, het ronde oog, de strepen over het oog 
en de dwarsstrepen op de hoorn op dezelfde wijze. 
Werk dan het binnenste van het oog en de schaduw in het oor af met enkele dichte 
spansteken. Maak het neusgat met 2-draads rijgsteken. 
Leg de geitenbok nu ongeveer 10 cm boven de zoomrand in het midden van het 
shirt, speld hem vast en naai hem rondom met 2-draad grijs borduurgaren en 
rijgsteken op. 
Hecht alle draaduiteinden aan de achterkant af. 
 
Het T-shirt met de grappige geitenbok is nu af! 
 


