
VIII SWEATSHIRT MET HERT (zie blz. 110) 
 

 
 
Dit heeft u nodig voor het sweatshirt met hert: 
 
Algemeen: papier en schaar; spelden; 1 merkstift of potlood; evt.  carbon- of 
calqueerpapier voor het overtrekken van de lijnen van de werktekening (gebruik voor 
een donkere stof licht carbonpapier); naaimachine of 1 naainaald; 1 borduurnaald 
 
Voor de hert-applicatie en het shirt:  
Wasbaar wollen vilt (hier effen rood) ongeveer 1-2 mm dik en 30 x 30 cm groot; 
donkerrood naaigaren; rood borduurgaren; geruit biaisband van katoen in passende 
kleuren, ongeveer 60 cm lang en 2 cm breed 
 
 
 
 



Voor het hart van vilt (sierspeld):  
Een restje grijs gemêleerd loden, ongeveer 7 x 7 cm groot; een restje geruit katoenen 
biaisband (zie boven), ongeveer 10 cm; een restje rood wollen vilt, ongeveer 8 x 8 
cm groot; rood naaigaren, 1 zilveren sierspeld 
 
Extra: 1 sweatshirt in de gewenste maat. Hier werd een grijs gemêleerd shirt met 
lange mouwen van gemengd katoen maat S (36/38) gebruikt.  
 
Grootte van de applicatie ‘hert’ (volgens de originele werktekening): 
Hoogte ongeveer 26 cm; lengte ongeveer 18 cm 
Applicatie: zie de werktekeningen – hert 
 
Zo worden de applicatie en de versiering gemaakt en opgenaaid: 
 
1. De applicaties maken 
Zie voor het maken van de hert-applicatie de basisbeschrijving. Ga eerst te werk 
zoals in de basisbeschrijving en de bijzonderheden voor het verwerken van vilt 
beschreven. Speld de papieren sjabloon op het wollen vilt vast en trek de contour 
met een merkstift na. Knip vervolgens het hert langs de lijn uit het vilt. Bij de kleine 
rondingen, bijvoorbeeld bij het gewei, is het raadzaam om een nagelschaar te 
gebruiken. Maak nu de sjabloon voor het kleine hart en knip het uit het 
opengevouwen biaisband. Speld het biaisband op het hert vast en naai het met de 
hand met donkerrood naaigaren en korte zoomsteken op. Pas de lengte van het 
biaisband aan de lengte van de voorste kraaguitsnijding aan en neem aan 
weerszijden 2 cm extra. Vouw de banduiteinden dubbel naar binnen om en speld de 
band op de kraag vast. Naai met passend naaigaren en rijgsteken op of zet met de 
naaimachine met stiksteken vast. 
 
2. De herten-applicatie opnaaien 
Plaats nu het hert ongeveer 8 cm vanaf de onderste zoomrand tegen de 
rechterzijnaad van het shirt en speld het zo vast. Naai het hert vervolgens rondom 
langs de buitencontouren met 2-draads borduurgaren en korte rijgsteken op. 
 
1. De hartenspeld maken 
Knip volgens de hartensjabloon (sierspeld) een hart uit het grijze loden en een iets 
groter hart uit het rode vilt. Naai beide bijvoorbeeld met rode rijgsteken op elkaar en 
zoom het buitenste hart met zoomsteken. Stik nu op een 10 cm lang stuk biaisband 
enkele rijen rijgsteken en trek de onderdraden aan zodat er een kleine rozet ontstaat. 
Fixeer met enkele steken, knip 1-2 smalle repen rood wollen vilt en naai deze omlaag 
hangend op. Naai de mini-decoratie rechtsboven op het hart. Hecht alle 
draaduiteinden aan de achterkant af en naai de sierspeld met naaigaren vast. Het 
hartje kan op elk T-shirt, elke tas of jas worden bevestigd.  
 
Het sweatshirt met het hert is nu af! 
 


