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kleinBorkum  

Badjas en washand-beest  

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  

 

   

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de 

stof. 
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De badjas kan ook van douchelakens of 

badhanddoeken gemaakt worden.    

Vouw een douchelaken in de lengte dubbel en 

leg het patroondeel voor de achterkant tegen 

de stofvouw en langs de onderkant van het 

douchelaken.  

Vouw een tweede douchelaken in de lengte 

dubbel en leg het voorpand- patroondeel langs 

de afgewerkte randen van de zij- en 

onderkant.   

 

Bij de kleine maatjes kunnen op deze manier 

zelfs de mouwen met zoom geknipt worden.  

 

Speld voor- en achterpanden op elkaar en stik 

de schoudernaden.  
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Stik de capuchondelen goede kanten op elkaar.  

 

Trek de hals recht en stik de capuchon g.k.o.e. 

in de hals. 

 

zet de mouwen in de armsgaten. 
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Speld volgens de tekens van het patroon lusje 

voor de ceintuur aan de zijkanten. De lusjes 

wijzen naar binnen. 

 

   

 

Sluit de zijnaden en aansluitend de mouwen.   

Zoom de onderkant rondom en de 

mouwen indien nodig.  

 

Vouw de ceintuur g.k.o.e. en stik de korte en 

lange kanten dicht, maar laat een stukje van ca. 

10 cm in het midden open om te keren. Knip de 

hoeken schuin weg, keer de ceintuur en stik 

hem smal door. Sluit daarbij de opening.   

 

Voor kleinere kinderen is het praktisch om de 

ceintuur middenachter vast te zetten met bv 

een button of iets dergelijks. Zo kan hij niet 

kwijt raken.  

Maak zakken naar wens op de voorpanden.  
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Als er een gevoerde badjas gemaakt wordt of 

eentje die aan twee kanten gedragen kan 

worden, was dan de stoffen van te voren ivm 

de krimp. Maak twee badjassen en stik 

ze g.k.o.e. Laat een stukje van ca 15 cm open om 

te keren.  

Knip de hoeken schuin weg, keer de badjas en 

stik hem door waarbij de keeropening gesloten 

wordt. Stik de onderkant nog een keer in een 

afstand van ca. 2 bis 3 cm vanaf de onderkant 

door.  

Vouw bij de mouwen de naadtoeslagen tegen 

elkaar naar binnen en speld ze vast. Stik ze op 

elkaar.  

KLAAR!  

 

Washandbeest  

 

Knip alle patroondelen en oren naar keuze met 

naadtoeslag uit de stof.  

Knip volgens de aanwijzingen of naar eigen idee 

het gezicht van vilt of tricotrestjes. Stik het 

gezichtje op de bovenkant van de washand.  

 

Speld de oordelen g.k.o.e. en stik ze vast. Laat 

de onderkanten open om te keren.   

Knip de naden korter en de hoeken schuin weg. 

Keer de oren.   

Speld de oren volgens de tekens op de 

bovenkant.   

  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 6 von 7                      kleinBORKUM 

 

Stik het gezicht g.k.o.e. op het "lijf" van het 

beest, stik gelijk de oren vast. . 

 

Stik de binnenkant van de ronde snoet met de 

bovenste helft aan de bovenkant en met de 

onderste helft aan de onderste ronding van de 

onderkant.  

Stik boven- en onderkant langs de zijkanten op 

elkaar totaan de mond en hecht daar heel goed 

af.   
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Zoom de washand.  

KLAAR !  

 


