
VII JEANS LAPJES – MOOI VOOR OP BROEKSPIJPEN (zie blz. 109) 
 

 
 
Dit heeft u voor de jeanslapjes nodig: 
Algemeen: papier en schaar; spelden; 1 merkstift of potlood; naaimachine of 1 
naainaald; 1 borduurnaald 
 
Voor de lapjes: (originele grootte – verschillende basisvormen): 
Restjes jeansstof (bijvoorbeeld van oude broeken) ongeveer 12 x 10 cm voor elk 
lapje, stofrestjes met een patroon (hier bijvoorbeeld geruit, gestippeld en effen 
lichtblauw), elk lapje ongeveer 20 x 10 cm groot (voor het lapje met geruite stof en 



cijfer) en anders ongeveer 12 x 10 cm en kleiner; 12 x 10 cm wasbaar vilt; restjes 
opstrijkbare vlieseline (H 250), elk ongeveer 12 x 10 cm en kleiner; bijvoorbeeld 
donkerblauw en lichtblauw naaigaren; rood borduurgaren of getwijnd garen 
 
Grootte van de lapjes (volgens de originele werktekening): 
Rechthoekig = ongeveer 7 x 9,5 cm; hart = ongeveer 8,5 cm (boven) x 10,5 cm; 
ovaal = 8,5 x 11 cm. 
 
Applicatie: teckelkop (gelieve de werktekening voor de letters en cijfers volgens de 
onderstaande beschrijving zelf te maken) 
 
Zo worden de lapjes gemaakt: 
 
1. Ovaal lapje met geappliqueerd cijfer 
Speld de ovale uitgeknipte papieren sjabloon op een ongeveer 12 x 10 cm groot 
restje jeansstof en knip hem uit. Teken het gewenste cijfer met de hand of maak op 
de computer een heel groot cijfer (eenvoudig recht lettertype, lettercorps ongeveer 
300, vet), print het en knip uit. 
Strijk vlieseline op een restje stof dat iets groter is dan de cijfer-sjabloon. Speld de 
sjabloon vast, teken hem over en knip uit. Zoom het cijfer volgens de 
basisbeschrijving met passend naaigaren en speld het op het lapje. Naai het cijfer nu 
exact langs de rand met de naaimachine of met de hand met stiksteken op. 
Een siernaad van rijgsteken met 2-draads borduurgaren bijvoorbeeld in lichtblauw 
rondom de rand van het jeanslapje geeft een mooi effect. 
 
2. Rechthoekig lapje met geappliqueerde letter 
Speld de rechthoekige papieren sjabloon op een ongeveer 10 x 10 cm groot restje 
jeansstof vast en knip hem uit. Strijk de vlieseline op het katoenen lapje (hier geruit) 
volgens de algemene beschrijving. Speld vervolgens de rechthoekige lapjes-sjabloon 
op de geruite stof op en teken rondom een toegift van ongeveer 3 mm. Knip langs de 
lijn uit. Teken de gewenste letter met de hand of maak op de computer een heel 
grote letter (eenvoudig recht lettertype, lettercorps ongeveer 300, vet), print hem en 
knip hem uit. Knip de lettersjabloon uit het papier, speld hem op de voorbereide 
ruitjesstof vast, teken de omtrek na en knip uit. Zoom het ruitjeslapje rondom langs 
de rand met rood naaigaren en applicatiesteken (zie basisbeschrijving). 
Naai nu eerst de letter met rode rijgsteken, 2-draads borduurgaren (splits hiervoor 6-
draads borduurgaren in drie stukken van elk 2 draden) op het midden van het 
jeanslapje. Naai exact langs de buitenrand. Speld vervolgens het jeanslapje weer 
op het midden van het ruitjeslapje vast en naai het met de hand met rood 
naaigaren en zoomsteken op. 
  
3. Hartvormig lapje met geappliqueerde teckelkop 
Speld de hartvormige papieren sjabloon op een ongeveer 10 x 12 cm groot restje 
jeansstof vast en knip hem uit. Indien gewenst kunt u de sjabloon eveneens op een 
lichtblauw wasbaar restje wollen vilt spelden, rondom overtrekken met een toegift van 
ongeveer 3 mm en hartvormig uitknippen. 
Speld vervolgens de teckelkop-sjabloon vast op een met vlieseline verstevigd restje 
stof met een patroon en knip hem uit. Maak het oor uit een restje jeansstof.  
Zoom nu zowel de teckelkop als het jeanshart met naaigaren en applicatiesteken (zie 
de basisbeschrijving). Naai het jeans-oor met stevig rood naaigaren en korte 



zoomsteken op de teckelkop. Borduur het oog en de neus met enkele dichte rode 
steken. Naai nu de teckelkop met enkele lichtblauwe rijgsteken in het midden van het 
jeanshart. Naai ten slotte het jeanshart met enkele rijg de binnenlijnen steken op het 
vilt. 
 
Naai de afgewerkte lapjes liefst met de hand en stevige stiksteken op de tas, 
broekspijp of ander kledingstuk. 
 


