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Beschrijving mini basics shirt 
 

Shirtjes kan een baby niet genoeg hebben. Met korte of lange mouwen, met boordjes  

of met strookjes afgewerkt... 

Probeer de verschillende variaties gewoon een keertje! 

De hals met overlappende schouders is niet alleen gemakkelijk te maken en aan te trekken, je hebt 

ook geen last van knopen.  

 

 

Materiaal: 

Gebruik verschillende stofjes doorelkaar of hergebruik oude shirts. Tricot die rekbaar is en 

voorgewassen is het meest geschikt. 

 
 
Benodigde stof: 

één of meer restjes of een oud shirt, minstens 60 cm breed x 70 cm lang. 

De stof moet voor het knippen gewassen zijn en liefst ook gedroogd in de droogtrommel!    

 

 

Werkwijze: 

Het makkelijkste is het om de patroondelen met de lockmachine aan elkaar te naaien. Het kan ook 

met de normale naaimachine met een overlocksteek, smalle zigzagsteek van normale lengte (niet 

te kort anders lubbert de naad zo) of een steelsteekje. 

Gebruik in ieder geval een ballpointnaald (jerseynaald) .                                                                                                                                                            

Werk de mouwen het liefst met een boordje van rekbare tricot af of zoom ze.                

Voor een shirtje met korte mouwen, let op de kniplijn in het mouwpatroondeel. 

 

 

Knippen: de patroondelen zijn inclusief naadtoeslag!!                

Voorpand   – 1 x aan de stofvouw 

Achterpand – 1 x aan de stofvouw 

Mouw – 2 x aan de stofvouw 

 

Afwerkstroken volgens de tabel. 

(de lengte hangt af van de rekbaarheid van de stof, evt. wat ruimer knippen!) 

 50/56 62/74 80/86 

Halsopening voor     25 cm 26,5 cm 28 cm 

Halsopening achter    22 cm 24 cm 26 cm 
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Maattabel: 

De maten in de tabel zijn van het kant-en-klare kledingstuk. 

 maat  50/56 maat  62/68 maat  74/80 

bovenwijdte 42 cm 46 cm 50 cm 

shirtlengte 27 cm 30,5 cm 34 cm 

mouwlengte 17,75 cm 21,5 cm 25,5 cm 

 
Beschrijving:  
1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Neem de patroontekens over op de stof. 

Knip de afwerkstroken volgens de tabel.       

2. Werk de onderkanten en de mouwzomen af met een zigzagsteekje of de lockmachine.  

3. De hals wordt afgewerkt met een strook. Leg deze met de goede kant op de binnenkant van 
de shirtdelen. Stik ze langs de bovenrand vast. Rek de strook langs de buitenbochten niet uit 
en langs de binnenbochten juist wel. Bij de halsronding de strook dus flink uitrekken voor het 
vastnaaien, de stof van het shirt niet uitrekken.                 

4. Vouw de strook om de naadtoeslag heen naar buiten om en vouw de naadtoeslag met een 
inslagje naar binnen. Speld de strook zo vast, dat de rand over de vorige naad heen valt en 
deze helemaal bedekt.  

5. Stik de strook met een normale rechte steek vlak langs de rand vast: rek daarbij de stof en de 
strook samen een klein beetje uit, zo blijft de rand elastisch. Strijk de rand.                                                      

6. Leg het achterpand zo OP het voorpand, dat de schoudertekens op elkaar vallen. Speld de 
overlappende kanten op elkaar en stik ze smal langs de kant op de naadtoeslag met een paar 
steekjes vast.  

7. Zet de mouwen in de armsgaten.                       

8. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.            

9. Vouw de mouwzomen ca. 2 cm naar binnen en stik ze met een rekbare steek vast, bijv. met de 
driegedeelde zigzagsteek. Dit gaat het gemakkelijkst als je IN de mouw stikt.                 

10. Zoom ook de onderkant van het shirt.  

KLAAR ! 
 
Versie: mouw en zoom met een strook afgewerkt 
1. Knip de mouwzoom en de onderkant van het shirt zonder naadtoeslag. 

2. Maak het shirt zoals boven beschreven. Voor het sluiten van de zijnaden, de mouwen en de 
onderkant van het shirt net als de hals afwerken.   

3. Op die plaatsen waar de afgewerkte kanten op elkaar gaan vallen, deze eerst met een paar 
steekjes vastzetten alvorens de mouw- en zijnaden worden gestikt. Zo kunnen de randjes niet 
meer verschuiven.           

4. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik het boordje aan de goede kant met een kleine 
driehoek vast. 

KLAAR! 
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Beschrijving  Mini Basics Body 
 

Body’s zijn niet alleen fijn als ondergoed voor de kleinsten, ze kunnen ook goed als shirt 
dienstdoen, want ze verschuiven niet bij het dragen en kruipen niet uit de broek. 

Vrolijker dan de normale gekochte modelletjes zijn deze van bonte verschillende stofjes 
zelfgemaakt en heel apart versierd. Zo kun je ze perfect aan de gardarobe aanpassen. 
Dit modelletje in echt gemakkelijk en snel gemaakt, helemaal met drukkertjesband. 

 
Materiaal:  
Gebruik bij voorkeur tricot met een klein deel elasthan, maar ook oude T-shirts zijn geschikt.                                           
Drukkertjesband of drie tot vier ringdrukkertjes. 
 
Benodigde stof :   
één of meer restjes tricot of een oud shirt, minstens 80 cm breed x 70 cm lang. 
De stof moet voor het knippen gewassen zijn en liefst ook gedroogd in de wasdroger! 
 
Werkwijze:  
Het makkelijkste is het om de patroondelen met de lockmachine aan elkaar te naaien. Het kan ook 

met de normale naaimachine met een overlocksteek, smalle zigzagsteek van normale lengte (niet 

te kort anders lubbert de naad zo) of een steelsteekje. 

Gebruik in ieder geval een ballpointnaald (jerseynaald) .                                                                                                                                                            

Werk de mouwen het liefst met een boordje van rekbare tricot af of zoom ze.                

Als het een body wordt met korte mouwen, let dan op de kniplijn in het mouwpatroondeel. 

 
Knippen: 
De patroondelen zijn inclusief naadtoeslag!                 
Voorpand    1 x aan de stofvouw 
Achterpand  1 x aan de stofvouw 
Mouw   2 x aan de stofvouw 
 
Afwerkstroken volgens de tabel knippen (de lengte hangt af van de rekbaarheid van de stof, 
eventueel de strook langer knippen!) 

 50/56 62/74 80/86 

Halsopening voor     25 cm 26,5 cm 28 cm 

Halsopening achter    22 cm 24 cm 26 cm 

Beenuitsparing 70 cm 80 cm 90 cm 

 
Beschrijving 

1.  Knip alle patroondelen uit de stof. Neem de patroontekens over op de stof. Knip ook de 
afwerkstroken volgens de maten in de tabel. 

2.  Stik aan beide panden een afwerkstrook: stik de strook met de goede kant langs de                         
binnenkant van het pand. Bij de buitenbochten de strook niet uitrekken en bij de 
binnenbochten juist flink rekken aan de strook bij het vastnaaien. (niet aan de body trekken, 
alleen aan de strook).                                                    
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3.  Vouw de strook om de naadtoeslag van het shirt en zo spelden, dat de strook over de 
vorige naad heen valt.                                                             

4. Stik de afwerkstrook met een normale rechte steek vast en houd daarbij stof en 
afwerkstrook iets uitgerekt vast. Zo blijft de hals mooi rekbaar. Knip de overhangende 
stukjes van de strook af en strijk de halsranden plat.                               

5. Leg het achterpand met het lange deel zo  OP het voorpand, dat de schoudertekens op 
elkaar vallen. Speld de overlappende kanten op elkaar en stik ze smal langs de kant met een 
paar steekjes op de naadtoeslag vast. 

6. Zet de mouwen in de armsgaten. Werk de onderkant van de mouwen af met een 
zigzagsteekje of de locker.  

7.  Sluit mouw- en zijnaden in één keer.               

8. Knip het drukkertjesband meteen na een drukkertje af. Tel 4 drukkers en knip vlak na de 5de 
drukker af. Schroei de uiteinden met een aansteker dicht zodat het band niet kan gaan 
rafelen.  

Gebruik je liever ringdrukkertjes, verstevig dan de plaats waar ze komen met vlieseline.         

9. Speld het drukkertjesband met de gaatjes op de stof: 2,5 cm boven de onderkant van het 
lange achterpand, let op de patroontekens! Het band kan ook met STYLEFIX worden 
vastgeplakt en daarna vastgenaaid.  

10. Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en zet de naald helemaal recht in. Stik het 
drukkertjesband eerst aan de onderkant  vast.                       

11.  De beenuitsparing wordt afgewerkt: begin onderin bij het rechte stuk. Leg de afwerkstrook 
met de goede kant op de binnenkant van de body. Rek de strook op de rechte stukken 
amper uit en bij de rondingen voor de beentjes de strook wel flink uitrekken.                                                                                                            

12. Net als bij de hals, vouw je de strook naar buiten om en vouw je hem met een inslagje naar 
de goede kant. Stik hem met een normale rechte steek door, maar rek daarbij body en 
strook een beetje uit. Knip de overstekende stukjes van de strook af.  

13. Vouw de onderste rechte kant volgens de patroontekens naar binnen. Speld de kant vast of 
plak hem vast met STYLEFIX. 

14. Klik het ritsvoetje weer aan de naaimachine en stik de tweede kant van het 
drukkertjesband vast. Tegelijk wordt de zoom aan de binnenkant mee vastgestikt.                       

15. Knip het tweede stuk drukkertjesband evenlang als het eerste en vouw de smalle kanten 
0,5 cm naar binnen om.          

16. Plak  of speld het band volgens de patroontekens op de binnenkant van het voorpand.                               

17. Stik het drukkertjesband rondom smal door.          

18. De body kan zo gemakkelijk gesloten worden. Verschonen gaat zo heel snel.           

I.p.v. drukkertjesband kunnen ook platte ringdrukkertjes gebruikt worden. De stappen 8 tot 
10 en 15 tot 17 vervallen dan.          

19. Zoom de mouwen. 

 

KLAAR ! 
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Beschrijving mini basics babymutsje 
 

Dit mutsje is supersnel klaar. Gebruik restjes rekbare tricot of stof van shirts die te klein geworden 
zijn. Mix de stofjes door elkaar. Pas op: er is kans op verslaving! 

 

Omdat de verschillende soorten tricot onderling erg kunnen verschillen in rekbaarheid en de 
hoofdomvang van baby’s sterk variëren, kunnen de maten soms afwijken. Neem het liefst heel 
voorzichtig de maat van het hoofdje op met een zacht meetlint. Het meetlint moet boven de 

wenkbrauwen lopen langs het voorhoofd over de oren heen.    
 
De tabel is slechts bedoeld als hulpmiddel:   

leeftijd van het kind    hoofdomvang maat van de muts 

1 maand 35-37 cm 50/56 

1-2 maanden 38-40 cm 50/56 tot 62/68 

3-5 maanden 41-43 cm 62/68 

6-12 maanden 44-46 cm 62/68 tot 72/80 

1 jaar 46-48 cm 72/80 

2 jaar 48-50 cm 72/80 tot 86/92 

3 jaar  50-54 cm 86/92 

 
Materiaal:  

Alle goed-rekbare tricots zijn geschikt. Bij gebruik van dikkere stoffen zoals nickyvelours of rekbare 

badstof is het beter een maatje groter te kiezen.  

Stof:          

één of meerdere restjes tricot of een gebruikt shirt, minstens 60 cm breed x 50 cm lang 

De stof moet voor het knippen gewassen en het liefst in de droogtrommel gedroogd zijn.                  

Werkwijze:  

Het makkelijkste is het om de patroondelen met de lockmachine aan elkaar te naaien. Het kan ook 

met de normale naaimachine met een overlocksteek, smalle zigzagsteek van normale lengte (niet 

te kort anders lubbert de naad zo) of een steelsteekje. 

Gebruik in ieder geval een ballpointnaald (jerseynaald) 
Knippen:  

De patroondelen zijn inclusief naadtoeslag! 

Mutsje binnen en buiten zelfde kleur           patroondeel – 4 x aan de stofvouw 

Mutsje binnen en buiten verschillend          patroondeel – 8 x rondom met naadtoeslag   

De vier/acht delen kunnen allemaal hetzelfde of vrolijk bont gemixd worden.Er moet toch best wel 

nauwkeurig geknipt en genaaid worden, omdat een halve centimeter of meer aan elke kant gelijk 

4 cm meer wijdte oplevert.  

De recht van draad moet naar beneden verlopen, zodat het mutsje 

overdwars rekbaar is en lekker om het hoofdje valt. 
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Uitzondering: tricot die naar twee kanten rekbaar is, kan in twee richtingen geknipt worden.  

 
Beschrijving: gepatchte muts aan de stofvouw (binnen- en buitenkant dezelfde kleur) 

1. Knip de vier mutsdeeltjes met de rechte kant aan de stofvouw  (tussen haakjes- de 
naadtoeslag bij de rechte kant vervalt ivm de stofvouw)          

2. Vouw de deeltjes open en stik twee delen met de goede kanten op elkaar langs de lange 
ronding. Doe hetzelfde met de andere beide delen: stik één kant dicht.  

3. Geef op de naadtoeslag met spelden aan waar de keeropening komt van ca. 5 cm lang. Aan 
de tegenoverliggende kant van hetzelfde mutsdeel kunnen een paar stukjes band voor de 
sier meegestikt worden. De lusjes wijzen richting midden en worden met een paar steekjes 
op de naadtoeslag gestikt. Bovenop de  kruising moeten de naden  op elkaar vallen. 

4. Stik de mutsdelen rondom op elkaar. Begin en eindig bij de keeropening.                              

5. Keer de muts en sluit de keeropening met de hand of met een klein naadje op de machine.                                     

6. Vouw de mutsdelen in elkaar, de kruisingen vallen op elkaar, de gesloten keeropening in de 
binnenkant. Zet de kruisingen met een paar steekjes op elkaar vast, zodat het mutsje niet 
meer kan verschuiven.  
Klaar ! 

Voor een  „stoere“ look kan de muts ook met de naden naar buiten gewerkt worden. Leg de delen 
dan met de verkeerde kanten op elkaar. Een keeropening heb je dan niet nodig.             
 
Beschrijving: twee- of meerkleurige muts (binnen- en buitenkant verschillend) 

1. Knip acht mutsdeeltjes, de rechte kant NIET aan de stofvouw maar met naadtoeslag 
knippen!  

2. Stik steeds twee mutsdeeltjes met de goede kanten op elkaar langs de gebogen rand. 

3. Stik naar wens een lusje op de naadtoeslag van één mutspuntje mee.                                                                             

4. Leg de buitenste mutsdeeltjes met de goede kanten op elkaar en stik langs de ronding. Let 
op dat bij de kruising de naden netjes op elkaar vallen.                       

5. Doe hetzelfde met de beide binnenkantjes, maar laat aan één kant een stukje van  ca. 4 cm 
open om te keren.                           

6. Schuif de mutsen met de goede kanten in elkaar. Zorg ervoor dat de naden op elkaar vallen.                    

7. Stik de muts langs de onderrand op elkaar.    

8. Keer de muts en sluit de keeropening met de hand of met de machine.                             

7. Vouw de mutsdelen in elkaar, de kruisingen vallen op elkaar, de gesloten keeropening in de 
binnenkant. Zet de kruisingen met een paar steekjes op elkaar vast, zodat het mutsje niet 
meer kan verschuiven.  

Klaar ! 
 
Ook bij deze versie kunnen de naden met de lockmachine naar buiten gewerkt worden. De 
keeropening vervalt dan!                              
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Beschrijving mini basics legging 
 

Die kleine leggings zijn gewoonweg super handig.  

In de zomer als dunne broek, voor meisjes onder jurkjes of shirts, om  

in te slapen, makkelijk met verschonen, in de winter onder een warm pak…       

Of je hem met of zonder voetjes maakt, moet je zelf beslissen. 

Deze kleine broekjes zijn zo snel klaar, het beste maak je er gewoon een hele stapel van! 

 
Materiaal:  

Het meest geschikt zijn tricots met een gedeelte elastan voor een beetje blijvende rek, maar ook 

oudere geschikte T-shirts. Voor nog meer afwisseling kun je meer kleuren gebruiken of boordjes 

aannaaien.       

Elastiek, 1 - 1,5 cm breed, ca 50 cm 

 

Stof:  

Eén of meedere restjes tricot of een oud shirt, minstens 70 cm breed x 60 cm lang. De stof moet 
voor het knippen gewassen zijn en liefst gekrompen in de wasdroger. 
 

 

Werkwijze:  

Het makkelijkste is het om de patroondelen met de lockmachine aan elkaar te naaien. Het kan ook 

met de normale naaimachine met een overlocksteek, smalle zigzagsteek van normale lengte (niet 

te kort anders lubbert de naad zo) of een steelsteekje. 

Gebruik in ieder geval een ballpointnaald (jerseynaald) .   
 
 
Knippen : de patroondelen zijn inclusief naadtoeslag!!                         
 
Versie zonder voetjes: 
broekpatroondeel– 2 x in spiegelbeeld of 1 keer van dubbele stof knippen 
 
Versie met voetjes:            
patroondeel met voetje – 2 x in spiegelbeeld of 1 keer van dubbele stof knippen 
Zooltje – 2 x knippen     
 
Voor een legging met boord:      
Knip bij het broekgedeelte de taillehoogte 3 cm lager.                             
 
Knippen boordstrook : 

Hoogte: de dubbele hoogte die gewenst is.       

Lengte: afhankeleijk van de rekbaarheid van de stof. Meet het beste even het kind op  

of neem ca. 75% van de bovenste broekwijdte 
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 boordlengte 

maat  50/56 33 cm 

maat  62/68 34,5 cm 

maat  74/80 36,75 cm 

 
 
Maattabel: 

De maten in de tabel zijn de maten van het kant-en-klare kledingstuk.  . 

 maat  50/56 maat  62/68 maat  74/80 

taillewijdte zonder elastiek 44 cm 46 cm 49 cm 

broeklengte 32,5 cm 39,5 cm 47 cm 

voetlengte 8,3 cm 10 cm 11,3 cm 

 
Beschrijving : eenvoudige legging   
 

1.  Knip het patroondeel voor de eenvoudige legging op dubbele stof of twee keer in 
spiegelbeeld.  

Werk de boven- en onderkant af met een zigzagsteekje of de lockmachine.  

2.  Leg de delen met de goede kanten op elkaar en sluit de kruisnaad.          

(Let op ! Omdat de kruis- en beennaad bijna evenlang zijn goed opletten, dat de juiste naad 
genaaid wordt)          

3. Vouw de legging zo, dat de binnenbeennaden op elkaar liggen. Sluit de binnenbeennaad in 
één keer.                                        

4. Vouw de beenzomen 2 cm naar binnen en stik ze met een rekbare steek vast( bijv. een 3 
gedeelde zigzagsteek). Het gemakkelijkst gaat dit van binnenuit in de benen.                                                                     

5. Meet bij het kind op hoelang het elastiek moet zijn of neem  ca. 75 % van de bovenkant van 
de legging. 

6. Naai het elastiek aan de uiteinden op elkaar tot een ring.                   

7. Vouw de bovenkant 2 cm naar binnen en speld hem vast. Het elastiek ligt er tussenin. Stik 
naar wens middenachter een lusje als herkenningsteken aan de achterkant mee.           

8. Stik de rand rondom vast en schuif daarbij het elastiek steeds weg zodat het niet 
meegestikt wordt.                                     

KLAAR ! 
 
Beschrijving: legging met voetjes       
 
1. Knip de patroondelen uit de stof: de zooltjes en het broekdeel  van dubbele stof of 2 keer het 

broekdeel in spiegelbeeld.                     

2. Leg de benen dubbel, de goede kant binnen en sluit de binnenbeennaad.       
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3. Speld de zooltjes in de beenzomen. Let op dat de patroontekens op elkaar vallen.                                                          

4. Vanaf de bovenkant rondom de zooltjes vaststikken. Stik vooral heel langzaam zodat de 
ronding mooi gelijkmatig wordt.                                                    

5. Keer één been en schuif de andere er zo in, dat de goede kanten op elkaar liggen. Sluit de 
kruisnaad in één keer.    

6. Meet bij het kind op hoelang het elastiek moet zijn of neem  ca. 75 % van de bovenkant van 

de legging. 

7. Naai het elastiek aan de uiteinden op elkaar tot een ring. 

8. Vouw de bovenkant 2 cm naar binnen en speld hem vast. Het elastiek ligt er tussenin. Stik naar 
wens middenachter een lusje als herkenningsteken aan de achterkant mee. 

9. Stik de rand rondom vast en schuif daarbij het elastiek steeds weg zodat het niet meegestikt 
wordt. 

KLAAR ! 

 

Beschrijving: legging met boord (naar wens)          

 

1. Maak de legging zoals boven beschreven met of zonder voetjes. Kort de taillehoogte met 3 cm 
in. 

2. Maak de legging tot aan het punt „elastiek“.            

3. Knip de boorstrook volgens de maat in de tabel. 

4. Vouw de boord dubbel, de goede kant binnen en sluit hem tot een ring. 

5. Vouw de ring in de lengte dubbel, de naad valt er in. Stik hem gelijkmatig uitgerekt aan de 
taille van de legging. Het beste het boord in vieren delen en gelijkmatig aan de legging spelden. 

6. Op dezelfde manier kunnen ook boordjes aan de beenzomen genaaid worden.     

 
KLAAR! 
 
 
 
 


