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ja, lap!
Dat is mijn reactie als ik m’n stofjeskast opentrek en een blik werp op de vele
uitpuilende, steeds stoﬃger wordende stofjes. Zo veel kleuren, zo veel motieven, zo veel… Te veel eigenlijk. Iedereen die af en toe achter de naaimachine
vertoeft, herkent het fenomeen. De kast die nu écht niet meer dicht kan
sinds dat laatste lapje erbij is gepropt. Die mooie, vrolijke restjes bewaar je
steevast, want ze zijn té leuk om weg te gooien. En misschien doe je er ooit
nog wel iets mee…
En ooit is NU! Met dit boek ruim je meteen plaats in die overvolle kast,
zodat je ze daarna lustig kunt aanvullen met nieuw textiel, uiteraard.
Ik bundel dertig grote en kleine, snelle en trage, jonge en frisse naaiprojecten die je kunt maken zonder naar de stoﬀenwinkel te hollen. Gewoon
met de restjes die je thuis liggen hebt. Het instantmedicijn tegen acute aanvallen van naaikriebelitis.
De meeste projecten zijn vrij eenvoudig en snel gemaakt. Of het nu een
cadeautje is of gewoon wat voor jezelf. Maak iets met de resterende lapjes en
voel je meteen – letterlijk en ﬁguurlijk – helemaal opgeruimd!
Je hoeft geen volleerde naaister te zijn om met dit boek aan de slag te
gaan (dat ben ik trouwens zelf ook helemaal niet). Maar aangezien je stofrestjes hebt, ga ik ervan uit dat je al een klein beetje naai-ervaring bezit. Indien niet, bieden een goed basisnaaiboek of de vele tutorials op internet vast
soelaas.
In tegenstelling tot de massale hoeveelheid stof in en misschien ook op
je kast, is tijd een schaars goed voor de creatieve hobbyist. Om meteen te
kunnen inschatten hoeveel tijd je nodig hebt voor een project, is er een onderverdeling in drie rubrieken: ‘snel klaar’-projecten, ‘één avond’-projecten
en ‘voor als je wat meer tijd hebt’-projecten. Bij de eerste categorie duurt het
uitkiezen van de stof vaak nog het langst.
Lieve creatieve zielsgenoten, bij dezen ‘rest’ me enkel nog jullie veel lol
en artistieke fantasie toe te wensen. Geef er een lap op!
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Must make-lampje

Het eerste project is er eentje dat even simpel als mooi is. Het enige wat je nodig hebt is een saai lampje,
een restje van jouw lievelingsstof, een naaimachine en een uurtje tijd. Niets om je tegen te houden,
dus!

MOEILIJKHEIDSGRAAD Æ °°
KLAAR IN… - 1 uur /// 1 avond /// + 1 avond

BIJEEN TE SPROKKELEN
Tafellamp (rechthoekig of
rond model)
Æ Dunne stof, grootte afhankelijk van jouw lampje
Æ

TIPS EN TRUCJES
Misschien heb je nog een restje
stof van het gordijn, het kussen of
de bedovertrek die je eerder maakte?
Dat maakt je kamer helemaal af!
Æ Zin om te ﬂocken? Teken een
naam, woord of ﬁguurtje op ﬂockfolie. Knip het uit en strijk het op de
stof. Het maakt je lampje nog unieker!
Æ
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Must make-lampje

STAP VOOR STAP
1) Meet de hoogte en de omtrek van de lamp. Tel bij
de hoogte 4 cm en bij de omtrek 2 cm. Teken een
rechthoek met de gewenste afmetingen op de achterkant van de stof. Knip uit.
2) Zigzag de twee zijranden.
3) Vouw de bovenrand 1 cm om naar de verkeerde
kant en strijk. Vouw de bovenrand nog eens 1 cm om
en strijk opnieuw. Speld vast.

3a

4) Stik op 0,5 cm met een rechte steek. Doe hetzelfde
met de onderrand.
5) Vouw de stof in de lengte dubbel met de goede
kanten op elkaar.
Stik de zijnaad dicht met een rechte steek op 1 cm.
Strijk de naad open.

3b

6) Keer om en schuif de stof over het lampje.
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Must make-lampje
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Zomerse slippers

Flip ﬂap, ﬂip ﬂap… het petsende geluid van teenslippers op de warme vloer.
Slippers zijn op en top zomers en zalig om te dragen. Alleen zien de goedkoopste modellen er een beetje
– euh… – goedkoop uit. Pimp ze in géén tijd tot supercoole hebbedingen!

MOEILIJKHEIDSGRAAD Æ °°
KLAAR IN… - 1 uur /// 1 avond /// + 1 avond

BIJEEN TE SPROKKELEN
2× restje dunne stof van
± 60 cm × 8 cm
Æ Paar goedkope teenslippers
waarbij je aan de onderkant
drie plastic knoppen ziet
Æ

TIPS EN TRUCJES
Æ Indien je stof niet lang genoeg is, kun je meerdere
lappen aan elkaar stikken.

Zomerse slippers
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STAP VOOR STAP
1) Vouw de stof dubbel in de breedte en stik de naad dicht op
1 cm. Laat de twee uiteinden open.
2) Knip het lint dat je gemaakt hebt door in het midden. Nu
heb je twee even lange linten.

4

3) Keer om en strijk. Om de stof gemakkelijk om te keren bevestig je een veiligheidsspeld aan het uiteinde en steek je ze
door de tunnel.
4) Leg de twee linten op elkaar. Stik op 10 cm van het uiteinde de twee linten aan elkaar vast zoals op de foto.
6a
5) Knip de plastic linten van de slippers kapot en haal ze uit
de schoenzool. Nu heb je enkel de zool over met drie gaten
erin.
6) Steek het samengenaaide uiteinde van het lint in het bovenste gat van de schoenzool. Maak een knoop aan de achterkant, zodat het lint vastzit.
6b
7) Steek de twee andere uiteinden van het lint in de twee
overige gaten.
Doe de teenslipper eens aan om te zien hoe lang het lint moet
zijn. Maak een knoop aan de onderkant van de schoenzool in
de twee overige linten.
Knip de te lange uiteinden af.
8) Doe nu hetzelfde met de andere teenslipper.
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Flexi brooddoos

Brooddozen afwassen, I hate it! Maar voor elk probleem bestaat een oplossing, want deze brooddoos
maak je met één veeg schoon. Ook het in elkaar knutselen van de brooddoos is zo geklaard. Het kiezen
van het stofje en ontwerp neemt hoogstwaarschijnlijk de meeste tijd in beslag.
Kiezen, naaien, stikken, draaien en… smakelijk!

MOEILIJKHEIDSGRAAD Æ °°
KLAAR IN… - 1 uur /// 1 avond /// + 1 avond

BIJEEN TE SPROKKELEN

TIPS EN TRUCJES
Toile cirée is een stof die waterdicht gemaakt is met een laag plastic. Het wordt vaak gebruikt als
afwasbaar tafelkleed.
Æ Prik geen spelden in toile cirée,
want dat maakt gaten. Gebruik plakband om alles bij elkaar te houden.
Æ Om je brooddoos licht en extra
ﬂexibel te maken, gebruik je waterdicht katoen in plaats van toile
cirée.
Æ

Stuk toile cirée of waterdicht
katoen van 40 cm × 40 cm
Æ Stuk katoen van 40 cm × 40 cm
Æ 6 cm klittenband
Æ

Verandering van
brooddoos doet eten.
Smakelijk!
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Flexi brooddoos
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Flexi brooddoos

Toile cirée

katoen

Toile cirée

katoen

STAP VOOR STAP
1) Kies een model voor je boterhametui.
Rechthoek van 32 cm × 38 cm (naadwaarde inbegrepen),
rond de hoeken af.
Rond en gezond: diameter 40 cm
2) Teken de afmetingen op je stof en toile cirée en knip uit.
3) Speld het klittenband verticaal tegen de rand op de toile
cirée en horizontaal tegen de rand van het katoenen stuk,
zoals aangegeven op de tekening.
4) Stik vast met een rechte steek.
5) Leg beide stoﬀen met de goede kanten op elkaar. Gebruik
geen spelden maar plakband, anders prik je gaten in de toile
cirée. Zorg dat het klittenband langs de voor- en achterzijde
aan de tegenovergestelde kant zit.
6) Stik de zijnaden dicht met een rechte steek, maar laat
een keergat van ± 10 cm.
7) Knip de hoeken af of maak knipjes in de bolle rand. Keer
om.
8) Vouw de stof aan het keergat naar binnen. Strijk (op de
katoenen kant).
9) Stik de rand op 0,5 cm of werk af met een biaisband.
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Flexi brooddoos
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Beestige bretels

Een bouwvakkersdecolleté, zelfs bij snoezige kleine jongetjes vind ik het behoorlijk onappetijtelijk. Met
een paar retro bretels los je dit probleempje elegant op. Het is een beetje prutswerk om ze te maken,
maar het resultaat is onweerstaanbaar schattig of juist megacool.

MOEILIJKHEIDSGRAAD ÆÆÆ

TIPS EN TRUCJES

KLAAR IN… - 1 uur /// 1 avond /// + 1 avond

Indien je stof niet lang genoeg is,
kun je twee korte stukken aan elkaar zetten.

BIJEEN TE SPROKKELEN
Æ
Æ

3 bretelclips van 2,5 cm breed
Stroken stof

Bretels voor volwassenen:
Æ 2 keer 90 cm × 7 cm
Æ 1 keer 30 cm × 7 cm
Bretels voor kinderen:
Æ 2 keer 65 cm × 7 cm
Æ 1 keer 25 cm × 7 cm
Æ 2 metalen gespen
Æ Stukje leer van 5 cm × 10 cm
Æ Elastiek van 1 à 2 cm breed
Æ Bretels voor volwassenen: 20 cm
Æ Bretels voor kinderen: 15 cm

Beestige bretels

www.lannoo.be
Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie
over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.
Voor meer informatie over de creatieve boeken van Forte Uitgevers: www.fortecreatief.nl

Tekst en patronen

Fran Vanseveren
Fotograﬁe

Nathalie Dolmans
Vormgeving

Leen Depooter – quod. voor de vorm.
Patronen

Studio Lannoo en Mediactief

Als u opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u contact nemen met onze redactie:
redactielifestyle@lannoo.com of madamecreatief@lannoo.be.
© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt en Forte Uitgevers, Baarn, 2016
D/2016/45/280 – NUR 460/474 – ISBN 978 90 77437 13 1

Met dank aan Veritas voor het ter beschikking
stellen van de benodigdheden.
www.verittas.be
shop 24/7 online
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De auteursrechten voor alle modellen en
patronen zĳn beschermd en eigendom van
de auteur. De modellen en patronen in de
boeken mogen dan ook niet gekopieerd
worden of voor commerciële doeleinden
gebruikt worden.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.

