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VOORWOOrD
Zelf je eigen kleding maken is hip en leuk. Met een beetje handigheid en 

geduld tover je een lap stof om in een modieuze jurk, een stoer meisjes-
jurkje of een schattige jongensbroek.

Voor wie altijd al met naaien wilde beginnen maar niet durfde, is er nu 
Het Grote Naaiboek. De onmisbare gps voor wie enthousiast een naaimachine 
kocht, maar plots beseft dat het toch iets moeilijker is dan gedacht. Daarnaast 
is het boek bijzonder geschikt om je naaivaardigheden op te frissen en inspi-
ratie op te doen. Ook ervaren naaisters vinden een pak nieuwe, uitdagende 
projecten.  

In Het Grote Naaiboek vind je informatie over het materiaal dat je nodig hebt en 
hoe je het moet gebruiken. We leggen uit hoe je patronen leest en aan je eigen 
maten aanpast. We leren je hoe je stof knipt, naden naait, knoopsgaten maakt, 
mouwen afwerkt, zakken maakt, een voering instikt enzovoort. Kortom: in 
dit boek vind je alle basistechnieken om de meest uiteenlopende kledingstuk-
ken en accessoires te maken. Met handige stap-voor-stapfoto’s en duidelijke 
instructies wordt naaien fun. 

Om de technieken in de praktijk te brengen vind je in het laatste deel van dit 
boek een vijftigtal schitterende projecten: kussentjes, lampions, een kinder-
tent, petjes en hoedjes, tassen, keukenschortjes, rokjes en blouses, feestelijke 
jurken, enzovoort. voor kleine en grote maten. De patronen bij de kleren krijg je 
er gewoon gratis bij!

Nieuwe en ervaren Femmamedewerkers en -lesgevers zetten hun schou-
ders onder dit grote project. Sommigen hebben tientallen jaren ervaring en 
geven zelf ook naaiworkshops. Anderen zijn jonge creatievelingen die bruisen 
van de inspiratie. Dankzij deze unieke combinatie kan dit boek zich terecht 
Het Grote Naaiboek noemen. 

Eva Brumagne – Algemeen directeur Femma
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-
Wie begint te naaien, wordt vaak in de verleiding gebracht om zich alle mogelijk werkmateriaal 

aan te schaff en. Begin met de basis. Wat je absoluut nodig hebt is een meetlat, een meetlint, 

een krijtpotlood, een stofschaar, een klein schaartje om garen te knippen, de juiste naalden, 

kopspeldjes, een naadmeter, naaigaren in de basiskleuren, een tornmesje en een naaidoos waar 

je alles ordelijk in kunt opbergen. Bij de materialen die we in dit boek voorstellen, hebben we 

een * geplaatst bij de spulletjes die best handig zijn voor de gevorderde naaister, maar die je als 

beginner niet echt nodig hebt. Nice to have, maar niet echt noodzakelijk dus.

Om te meten
 : Een lintmeter moet van goede kwaliteit zijn en mag 

niet rekken. Kies voor een lintmeter met een cm-ver-
deling aan beide kanten en een mm-verdeling over de 
eerste 10 cm. De lintmeter is 150 cm lang en oprol-
baar, zodat hij gemakkelijk opgeborgen kan worden.

 : Een meetlat of universele lat met goed zichtbare 
cijfers en een raster in centimeters kan als gewone 
lat gebruikt worden en om stroken in schuindraad te 
snijden in combinatie met de snijmat en het rolmes.

 : Een tekenboog is een plastic liniaal met rondingen, 
om gemakkelijk patronen te tekenen of aan te passen.

 : Een naadmetertje (of naaigauge) is zeer handig 
voor het afmeten van naden en zomen. Je kunt het 
gemakkelijk opbergen in de naaidoos.

 : Wanneer je veel naait, zal een zoommeter (*) je heel 
veel dienst bewijzen. De plaats van de zoom is hier-
mee veel juister aangeduid.

! Duid de zoo m aan op de plaats waar 
je  he m afknipt, dus 5 to t 6 cm onder 
de zoo mvou w, zo vermijd je  de krijtl ijn 
langs  de rech te  kant.

 : Met kleermakerskrijt kan je het model, met naden 
en zoom, op de stof tekenen. Het bestaat in drie 
kleuren.

 : Krijtpotloden zijn verkrijgbaar in blauw, roze en wit. 
Het potlood kan geslepen worden en geeft fi jne lijnen 
op de stof.

 : Met een raderwieltje en carbonpapier kan je 
gemakkelijk lijnen of markeringen van een patroon 
overnemen op stof.

 : Lijnen van een in water/lucht oplosbare stift (*) 
verdwijnen respectievelijk na het wassen of na een 
tijd blootgesteld te zijn aan de lucht. De lijnen zijn 
tijdelijk, maar door het strijken worden ze meestal 
gefi xeerd! Dus eerst wassen en dan strijken.

 : Een potlood moet je bij de hand hebben om eventueel 
patronen te verbeteren. Je kunt ook met potlood, 
aan de verkeerde kant van de stof, de voornaamste 
steunpunten aanduiden. Een wit potlood kan nuttig 
zijn voor donkere stoff en.
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RIMPELEN EN FRONSEN
-

Met rimpeldraad
Om te fronsen zijn hulpdraden (rimpeldraad) nodig. Deze 
worden aan weerszijden van de patroonlijn aangebracht. 
De rimpelnaden kun je met de hand of de machine 
maken.
Kies je voor de naaimachine, zet dan de bovenspanning 
iets losser en de steekgrootte iets groter. Doe je het met 
de hand, neem dan een dubbele draad en rijg de rimpel-
draden met kleine steekjes.

 : Stik één rij rimpelsteken op 1 cm en een tweede op 
1,3 cm. Laat telkens een lang stuk draad zitten om de 
draden mee aan te trekken. Onderbreek het stiksel 
op de naden. Hecht niet!

 : Verdeel het korte deel en het deel met de rimpel-
draden in vier gelijke delen. Geef deze punten met 
spelden aan. De lijnen van middenvoor (MV → 427) en 
middenrug (MR → 426) en de naden moeten goed op 
elkaar aansluiten. Leg de delen met de goede kanten 
op elkaar. Zet de delen bij de aangegeven tekens met 
een kopspeld dwars in de stof vast op elkaar. Houd 
hierbij de rafelranden gelijk. Zet een speld aan één 
uiteinde van beide rimpeldraden en wikkel de draden 
er vast achter.

 : Trek het andere uiteinde van beide rimpeldraden 
aan tot beide delen even lang zijn. Verdeel de rimpels 
gelijkmatig.

 : Zet de rimpelrand met spelden vast. Wikkel de uit-
einden van de rimpeldraad in achtvorm om een speld.

 : Controleer voor het stikken of de rimpels gelijkmatig 
verdeeld zijn. Leg het tweede stofdeel met de goede 
kant op het gerimpelde stofdeel. Zet de bovenspan-
ning en de steekgrootte van de naaimachine weer in 
de normale stand. Stik tussen de rimpeldraden de 
delen op elkaar vast. Werk de naden eventueel samen 
af met een locksteek of zigzagsteek → 65. Haal de 
rimpeldraden uit de stof en strijk de naad.
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Reverskraag met halsbeleg
 : Bevestig plakstof → 38 op de kraagdelen en het hals-

beleg → 192.
 : Stik de bovenkraag aan het kraagbeleg met de goede 

kanten op elkaar. (1)
 : Stik de onderkraag aan de hals van het voor- en rug-

pand met de goede kanten van de stof op elkaar tot 
aan het merkteken. (2)

 : Knip de naad ongelijk bij en strijk open, knip de 
hoekjes af, geef knipjes in de naadwaarde tot aan het 
stiksel.

 : Geef een knip vanaf het merkteken tot aan het stik-
sel van de hals.

 : Stik de spiegelnaden van de bovenkraag tot aan de 
naadwaarde. Stik op deze wijze de spiegelnaden van 
de onderkraag. Knip deze naden bij en strijk open.

 : Stik de boven- en onderkraag met de goede kanten 
van de stof op elkaar tot aan de spiegelnaad. (3)

 : Knip de naden ongelijk bij en knip de hoekjes van de 
kraag schuin weg.

 : Stik de revers en de voorrand van de revers met de 
goede kanten van de stof op elkaar. Knip de naden 
ongelijk bij. (4)

 : Keer de kraag en revers en strijk plat, zorg dat de 
naad onder de kraag ligt.

 : Stik de halsrand van de onder- en bovenkraag aan de 
binnenkant van de halsrand op elkaar.

 : Naai het beleg vast op de schoudernaad. (5)+(6)

(1)

(2) (3)

knipje
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goede kant

(5)(4)

(6)
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[ Voor je gsm, tablet of laptop ]



365

[ Betoverend winterjurkje ]
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Een eenvoudig uitgeschuind rokje met opgezette zakken: meer moet dat niet zijn voor zonnige 

dagen. Een leuk idee voor moeder en dochter dat je in geen tijd tevoorschijn tovert. 

Niveau: ;;
Maat: 34-46
Benod igdhe den:
• stof: katoen, jersey, licht fl uweel, 

dunne wollen stof
• blinde rits van 18 cm
• plakstof voor lendenband
• 3 knopen
• stikzijde in aangepaste kleur
Patroo n: zie raderblad c, 
kleur groen
Naden en zomen:
• naden: 1 cm naadwaarde (lenden 

en zijnaad, lendenband rondom en 
zak rondom)

• zomen: 3 cm
Patroo ndele n:
• 1 x rugpand (1) (aan de stofvouw)
• 1 x voorpand (2) (aan de stofvouw)
• 1 x lendenband (3) (aan de 

stofvouw)
• 2 x zak (4a)
• 2 x klep zak (4b)

WERKBESCHRIJVING
1 Meet de lendenomtrek om de juiste maat te bepalen → 40.
2 Vouw de stof dubbel en speld de patroondelen op de stof.
3 Duid de naadwaarde en de zoom aan en knip de patroondelen uit.
4 Stik de rechterzijnaad en oversteek de naad met een zigzagsteek → 65.
5 Werk de klepzakken af en stik ze op het voorpand → 122.
6 Stik de linkerzijnaad dicht tot aan het ritseinde en oversteek met een zig-

zagsteek.
7 Zet de rits in → 112.
8 Strijk het lendenbandplaklint in de lendenband. Strijk de lendenband dub-

bel → 38.
9 Speld de lendenband enkel met de goede kant op de goede kant van de rok 

tegen de lenden. Stik de lendennaad.
10 Vouw de lendenband dubbel en vouw de naadwaarde naar binnen. Speld en 

stik de lendenband op de rok → 150.
11 Maak een knoopsgat in de lendenband → 248 en naai de knoop aan → 246.
12 Oversteek de zoom. Speld de zoom vast en stik → 224.

Tip!

Laa t bij ee n dikkere stof de klepjes op de zakken, 

of de voll edige zakken, weg.
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B E N O D I G D E  S T O F

Maat 34 36 38 40 42 44 46 48

Stoflengte (cm) 155 155 155 155 155 155 155 155

Stofbreedte (cm) 140 140 140 140 140 140 140 140

Knipplan voor maat 42 (andere knipplannen kun je downloaden op www.wpg.be/hetgrotenaaiboek  
of www.femma.be/hetgrotenaaiboek)
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[ Elegante drapagejurk ]



Z elf je eigen kleding maken is hip en leuk. Met een beetje handigheid en geduld tover 
je een lap stof om in een modieuze bloes, een stoer meisjesjurkje of een schattige 

jongensbroek.

Voor wie altijd al graag met naaien wilde beginnen maar niet durfde, is er nu eindelijk 
HET GROTE NAAIBOEK. De onmisbare gps voor wie enthousiast een naaimachine kocht, 
maar plots beseft dat het toch iets moeilijker is dan gedacht. Ook voor de meer erva-
ren naaisters is dit boek bijzonder geschikt om de naaivaardigheden op te frissen en 
nieuwe inspiratie op te doen. 

Alle basistechnieken worden met handige stap-voor-stapfoto’s en duidelijke instruc-
ties uitgelegd: patronen lezen, stof knippen, naden naaien, knoopsgaten maken, een 
voering instikken… En om de technieken in de praktijk te brengen vind je een vijftigtal 
naaiprojecten, in woord en beeld: feestelijke decoratie, een knappe hoes voor je tablet, 
een tafeltent voor de kinderen, een babycape, een festivalhoedje, een luchtige tuniek, 
een A-lijnrokje voor moeder en dochter, een elegante jurk… voor kleine en grote maten. 
De patronen van de kleren krijg je er gewoon gratis bij!

Te� nieken 
� ap v� r � ap, 
m� e� en en 

patro� n

De Praktische School | Manteau

NAA BOEK
HET

GR   TE
Nieuwe en ervaren Femma-medewerkers en -lesgevers zetten hun 
schouders onder dit project. Sommigen hebben tientallen jaren 
ervaring en geven zelf ook naaiworkshops. Anderen zijn jonge crea-
tievelingen die bruisen van de inspiratie. Dankzij deze unieke combi-
natie kan dit boek zich terecht HET GROTE NAAIBOEK noemen. Het 
boek vormt tevens de basis voor de talrijke naaicursussen, work-
shops en naaisalons die Femma organiseert. Met de hulp van 
HET  GROTE NAAIBOEK en Femma pronk je binnenkort met je eigen, 
zelfgenaaide stuk.
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