
En als je beschikt over een borduurmachine
(misschien een Disney  ) dan kun je het verszakje
voorzien van een vrolijk borduurpatroon.

Fruit en groente kopen met dit verszakje is
behalve leuk, ook nog eens milieuvriendelijk. 
Gemakkelijk om te naaien én eindelijk een
nuttige besteding van al je reststofjes! 



Te knippen delen (inclusief naad), voor een afmeting
van ca. 30 x 37 cm:

33 x 76 cm Netstof, tule of kaasdoek
33 x 12 cm Katoen (bodem)

5 x 33 cm Katoen (tunnel)
80 cm satijnband of een fijn koord
Bijpassend naaigaren

Benodigdheden voor het borduren:
In wateroplosbare versteviging

* Gebruik scheurvlieseline in geval van een dicht 
borduurpatroon of een in water oplosbare versteviging, voor
een opengewerkt borduurpatroon.

Borduurgaren



• Vouw de netstof op de helft en markeer links 
en rechts de vouwlijn (met krijt of spelden)

• Strijk de naadtoeslag voor het
bodemdeel van katoen op 0,8 cm om.

• Markeer het midden
van de korte kanten 
van het katoen voor
het bodemdeel (met
krijt)



• Leg het bodemdeel op de netstof, waarbij de markeringen van beide stofdelen
precies op elkaar komen.

• Speld de delen vast en naai het bodemdeel – langs de lange zijden - kort langs
de rand aan de netstof vast.



• Indien je het verszakje wilt borduren, kan dat nu

• Vouw de netstof
op de helft en 
markeer de 
plaats voor het
borduurpatroon

• Span de netstof
en de 
versteviging
samen in het
borduurraam
(trommel-strak)

• Als je de 
gelukkige bezitter
bent van de 
Luminaire XP1 –
kun je het
borduurpatroon
op de stof
projecteren

• Zet met de 
rijgsteek de 
losse in water
oplosbare folie
vast

• En borduur
• Verwijder na 

afloop de 
vlieselines
voorzichtig.



• Vouw het deel
dat klaar is
(eventueel met
borduurpatroon)  
over de lengte
met de 
verkeerde
kanten op elkaar

• Let erop dat de 
stofdelen precies
op elkaar komen.

• Naai linker en rechternaad met een
afwerksteek

• Gebruik daarvoor voet G in combinatie met
de afwerksteek voor een mooie
afwerking
Of gebruik een overlock machine ;-)

 Naai de zijnaden dicht met een franse naad (voor extra stevigheid)



• Keer het geheel, binnenste buiten
• Vouw de hoeken netjes in een punt
• Strijk de naad
• Naai met de rechte stiksteek op 8 mm breed

een naad, zodat de afwerkrand is ingesloten.

• Vouw de smalle kant van het tunneldeel
2 x 1 cm om. Stik de tunnel vlak langs de rand door.

• Strijk 1 deel van de lange kant ongeveer
7 mm naar binnen.



• Markeer het midden van de tunnel op de ongestreken kant
• Speld de tunnel langs de bovenrand met de markering op de linkernaad van het verszakje vast.
• Speld de afgezoomde uiteinden van de tunnel op de andere naad vast.
• Naai de tunnel ‚voetje breed‘ op de netstof (naaldpositie in het midden)
• Zorg ervoor dat de afgezoomde randen op elkaar aansluiten



• Vouw de tunnel
om met de 
gestreken naad op
de goede kant van 
het ‚verszakje‘ en 
stik smal op de 
rand door.

• Zorg ervoor dat 
de gestreken
rand de naad
raakt, zodat de 
tunnel aan
beide kanten 
vast komt te
zitten tijdens
het doorstikken.

• Satijnband of koord door de tunnel rijgen en 
vorm een een knoopje op het uiteinde

Klaar! 


