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Kleine kinderen willen graag kleren die lekker zitten en waarin ze zich goed kunnen bewegen. De kleding moet 
goed passen en er ook leuk uitzien. Veel tijd om te naaien heb je met kleine kinderen vaak niet, maar kleertjes 

die met liefde zijn gemaakt, zijn toch gewoon de allermooiste! 
 

De zachte knuffelbasics houden hier allemaal rekening mee! Met een paar patroondeeltjes kun je in korte tijd 
snel een nieuwe combinatie maken. Maak ze van rekbare stoffen zoals joggingstof, nickyvelours, badstoftricot, 
dunne fleece of wat dikkere tricot, dan worden de modelletjes ideaal om in te spelen. Ze zitten heerlijk maar 

zijn toch niet té wijd.            
 

Er staan twee basistruitjes op het patroon: met boordjes, met knooppas voor gemakkelijk aantrekken, met 
ronde capuchon of met puntmuts…. combineer naar hartelust.                                                              

 
De rechte smalle broek heeft net als de wat wijdere pofbroek een breed tailleboord dat goed om het lijfje 

aansluit. De benen zijn lang zodat ze zelfs bij de allerkleinsten niet omhoog schuiven.                                                                     
 

Het broekje met de poffende broekspijpen en lange boordjes kan drie maten achter elkaar meegroeien: eerst 
rol je de boordjes op die later dan gewoon gedragen worden.  

Verdere details zoals achterzakken, hartjes of ovale kniestukken, zijstroken of elleboogstukken, je tovert ieder 
modelletje om tot iets unieks!  

Verschillende versies 

Voor de trui zijn er verschillende mogelijkheden. Kies daarom voor het naaien welke versie je wilt gaan maken:         
- trui, rechte versie met halsboordje     
- trui, rechte versie met capuchon    
- trui, rechte versie, pasje met halsboordje     

- trui, rechte versie, pas met capuchon    
 
- trui, wijd uitlopend met halsboordje      
- trui, wijd uitlopend met capuchon     

- trui, wijd uitlopend, pasje met halsboordje          
- trui, wijd uitlopend, pasje met capuchon        

 
Materiaal/maten                  

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! 

Materiaal/maten  50/56 62/68 74/80 86/92 
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bovenwijdte        46 cm 54 cm 62 cm 64 cm 

lengte voor plus boordje   26,5 cm 29,5 cm 32,5 cm 36,5 cm 

mouwlengte plus boordje  20 cm 21,5 cm 23 cm 27 cm 

schouderbreedte 4 cm 5,2 cm 6,4 cm 6,8 cm 

stof (140 cm breed) 50 cm 50 cm 55 cm 60 cm 

boordstof  (140 cm breed)  10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 

tr
u

i,
 

w
ij

d
u

it
lo

p
e
n

d
e
 v

e
r
s
ie

 bovenwijdte 48 cm 54 cm 62 cm 64 cm 

schouderbreedte 4,1 cm 5,3 cm 6,4 cm 7 cm 

mouwlengte plus boordje  20,5 cm 22 cm 23,5 cm 28 cm 

lengte voor  30,5 cm 33,5 cm 36,5 cm 40,5 cm 

stof (140 cm breed) 50 cm 50 cm 65 cm 65 cm 

boordstof   (140 cm breed)  10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 
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Materiaal/maten  

50/56 62/68 74/80 86/92 
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aantrekwijdte* 50 cm 52,5 cm 54 cm 56 cm 

zijlengte, totaal 25 cm 29 cm 33 cm 36 cm 

stof   (140 cm breed) 30 cm 35 cm 40 cm 40 cm 

boordstof (140 cm breed)  25 cm 25 cm 25 cm 25 cm 

en nog meer strook tricot als koord of kant-en-klaar koord 
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aantrekwijdte * 46 cm 52 cm 54 cm 56 cm 

zijlengte plus boordje    26 cm 31 cm 36 cm 41 cm 

stof (140 cm breed) 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 

boordstof     
(140 cm breed)  

10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 

fournituren strook tricot als koord of kant-en-klaar koord 

*de wi jd te  d ie  min imaal  nodig is  om de broek aan te  t rekken.  

Kniplijst         
 

Trui, rechte versie:  
   1 –  voorpand                                          1x aan de stofvouw  

 2 –  achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 –  mouw  2 x aan de stofvouw 
 4 –  capuchon(naar wens) 2 x van buitenste stof, 2 x voering     
  zoomboordje 1 x volgens tabel 

  mouwboordje 2 x volgens tabel 
  halsboordje (vervalt bij capuchon) 1 x volgens tabel        
  applicatie (naar wens: hart of rechthoek)            2 x  
 
Trui, wijduitlopende versie:        
 7 –  voorpand   1x  aan de stofvouw 

 8 –  achterpand 1 x aan de stofvouw 
 9 –  mouw  2 x aan de stofvouw 

 4 –  capuchon (naar wens) 2 x van buitenste stof, 2 x voering                  
  mouwboordjes    2 x volgens tabel 
  halsboordje (vervalt bij capuchon) 1 x volgens tabel 
  applicatie (naar wens: hart of rechthoek) 2 x 
 

Trui, rechte versie met pas: 
 5 –  pas voor        2x   
 6 –  voorpand onder   1 x aan de stofvouw 
 2 –  achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 –  mouw  2 x aan de stofvouw 
 4 –  capuchon (naar wens) 2 x van buitenste stof, 2 x voering 
  zoomboord    1 x volgens tabel  

  mouwboordjes 2 x volgens tabel  
  halsboordje (vervalt bij capuchon) 1 x volgens tabel 
  applicatie (naar wens: hart of rechthoek) 2 x 
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Trui, wijduitlopende versie met pas: 
 10 –  pas voor         2x   
 11 –  voorpand onder   1 x aan de stofvouw 
 8 –  achterpand 1 x aan de stofvouw 
 9 –  mouw  2 x aan de stofvouw 
 4 –  capuchon (naar wens) 2 x van buitenste stof, 2 x voering 
  zoomboord    1 x volgens tabel  

  mouwboordje 2 x volgens tabel  
  halsboordje (vervalt bij capuchon) 1 x volgens tabel 
  applicatie (naar wens: hart of rechthoek) 2 x 
Broek, met lange boordjes: 
 12 –  voorbeen   2 x 
 13 –  achterbeen 2 x 

  tailleboord 1 x (volgens tabel) 
  zoomboordje      2 x (volgens tabel) 

  zakje (naar wens) 1-2 x 
  applicatie (naar wens: hart of rechthoek) 2 x 
Broek, recht benen: 
 14 –  broek    2 x 
  boord 1 x (volgens tabel) 

  zoomboordjes      2 x (volgens tabel) 
  zakje (naar wens) 1-2 x 
  applicatie (naar wens: hart of rechthoek) 2 x 

 
 
Maten zijn inclusief naadtoeslag! 

 boordstof    50/56 62/68 74/80 86/92 
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zoom 48 cm x 8 cm 56 cm x 8 cm 62 cm x 8 cm 64 x 8 cm 

mouwboordje 16 cm x 8 cm 16,5 cm x 7 cm 18,5 cm x 7 cm 19,5 cm x 7 cm 

halsboordje              33,5 cm x 4 cm 34,5 cm x 4 cm 36 cm x 4 cm 37,5 cm x 4 cm 
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mouwboordje 

 

6,5 cm x 7 cm 17,5 cm x 7 cm 18,5 cm x 7 cm 19,5 cm x 7 cm 

halsboordje 33,5 cm x 4 cm 34,5 cm x 4 cm 36 cm x 4 cm 37,5 cm x 4 cm 

 

 boordstof 50/56 62/68 74/80 80/92 
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tailleboord 
46 cm x 21 cm 49 cm x 21 cm 50 cm x 21 cm 52 cm x 21 cm 

zoomboordjes 23 cm x 21 cm 24,5 cm x 21 cm 25,5 cm x 21 cm 26,5 cm x 21 cm 
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tailleboord 
 

44,5 cm x 10 cm 48 cm  x 10 cm 50 cm x 10 cm 52cm  x 10 cm 

zoomboordjes 20 cm  x 10 cm 21 cm x 10 cm 23 cm x 10 cm 24 cm x 10 cm 

 
Werkwijze: alle zachte knuffelbasics worden van rekbare stoffen gemaakt. Het gemakkelijkst verwerk je 
rekbare stoffen met een lockmachine. Als je de basics met de gewone naaimachine maakt, gebruik dan een 
overlocksteek of een smalle zigzagsteek met normale steeklengte of een steelsteekje. Gebruik in ieder geval 

naaimachinenaalden voor tricot (ballpointnaald).                                                     

 
Het verschil tussen de wijde en de rechte versie van de trui zit hem alleen in de afwerking van de zoom. Lees 
daarvoor de aparte beschrijving.                         
De broekjes kunnen worden versierd met zakjes of patches, lees daarvoor ook de aparte beschrijving.       
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Werkbeschrijv ing:„basisversie met halsboordje“  

1. Knip voor-, achterpand en mouwen met naadtoeslag uit de stof. Knip de boordjes volgens de tabel. Let op 
dat boordstof verschillend rekt en de maten daarom anders kunnen zijn dan bij jouw stof.                                          

2. Vouw de boordstroken goede kanten op elkaar dubbel en stik de korte kanten op elkaar.                          

3. Leg het voorpand met de goede kanten op elkaar op het achterpand en sluit de schoudernaden.            

4. Vouw de ring voor de halsboordje dubbel, de goede kant buiten. Speld de open kanten samen gelijkmatig 
in de hals. Het helpt daarbij om het halsboordje in vier gelijke delen te verdelen met een speld. Laat de 
naad middenachter vallen.                                                   

5. Zet het halsboordje met een goed-rekbare naad vast. 

6. Stik naar wens het halsboordje aan de goede kant op de trui door met een rekbare steek zoals de 
driegedeelde zigzagsteek.                          

7. Werk verder zoals beschreven onder „basisversie in elkaar zetten“ . 

 

Werkbeschrijv ing „basisversie met capuchon “ :   

1.  Knip voor- en achterpand en de mouwen met naadtoeslag uit de stof. Knip voor de capuchon de ronde 
of puntversie.                                                 

2. Leg de capuchondelen voor de buitenste muts op elkaar en stik de buitenkant.  Doe hetzelfde met de 
voering-capuchondelen. Bij de puntmuts de boven en achterkant op elkaar stikken. Het ziet er leuk uit 
bij deze puntmuts als je in de hoek een stukje sierband of bandjes meestikt. Deze moeten bij het 
stikken naar binnen wijzen en op de naadtoeslag extra vastgezet worden.                                

3. Schuif de twee capuchon met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand. Keer de capuchon naar de 
goede kant en leg de halskanten op elkaar.                                                               

4. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden.       

5. Speld de capuchon in de hals. De goede kant van de muts valt op de goede kant van de trui. De 
voorranden van de capuchon overlappen ca 1 cm precies middenvoor.                                                         

6. Stik de capuchon rondom in de hals met een goed rekbare steek.          

7. Vouw de naadtoeslag naar beneden in de trui en stik hem met een rekbare steek door. 

8. Werk verder zoals beschreven onder  „basisversie in elkaar zetten”.                                                         
 
 

Werkbeschrijv ing: „basisversie in elkaar zetten “ :  

a. Versier naar wens de mouwen met elleboogstukken. Zie daarvoor : beschrijving “knie- en 

elleboogstukken”. 

b. Zet de mouwen in de armsgaten.                       

c. Sluit mouw- en zijnaad in één keer.             

d. Vouw het boordje voor de mouw dubbel, de naad ligt erin.                 

e. Stik de boordjes in de mouwen en let daarbij op, dat de naden op elkaar vallen. Het gemakkelijkste gaat 
dit als je „in de mouw naait”: het boordje ligt dan in de mouw, de trui is binnenste buiten.                   

 
Beschrijving  „zoom rechte trui “: 
Stik de boordstrook voor de tailleboord op dezelfde manier aan de trui-onderkant als de boord in de hals. 

 
Beschrijving  „zoom wijduitlopende trui “: 

Werk de zoom eerst af met een zigzagsteekje of de locker en strijk hem dan naar binnen. Stik de zoom met een 

rekbare steek, bijv een driegedeelde zigzagsteek met de naaimachine door.             
Op onze site:  www.farbenmix.de/Anleitungen (→ runde Säume)kun je nog meer variaties voor ronde zomen 

vinden.                       

 
KLAAR ! 

http://www.farbenmix.de/Anleitungen
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Werkbeschrijv ing:  „versie trui  met pas en halsboordje “ :  

1. Knip alle benodigde patroondelen met naadtoeslag uit de stof. 

2. Verstevig de voorrand van de pas tot aan de vouwlijn met vlieseline.       

3. Werk indien nodig de voorranden van de passen af met een zigzagsteekje of de locker. Speld de 
pasdelen met de goede kanten op elkaar op het achterpand en sluit de schoudernaden.                  

4. Vouw het boordje voor de hals in de lengte dubbel, goede kant buiten. Knip het begin naar de open 
kanten toe schuin of een beetje rond af: de gesloten kant wordt een puntje. 

5. Vouw het pasbeleg aan één kant naar buiten om langs de vouwlijn. Leg het puntje van de boordstrook 

onder het pasbeleg en speld het vast. Stik daarvandaan het boordje flink uitgerekt in de hals en knip 
aan het andere einde het boordje weer schuin bij en laat het onder het andere pasbeleg weglopen.                                                                                                     

6. Vouw het pasbeleg naar de goede kant. Vouw en duw het goed uit en stik het boordje op belegbreedte 
door. Stik doorlopend de naadtoeslag van het halsboordje met een rekbare steek rondom op de trui 
door.              

7. Speld de beide pasdelen netjes op elkaar en stik ze op de naadtoeslag aan de onderkant van de pas op 

elkaar vast.  

8. Speld het voorpand met de goede kanten op elkaar aan de pas en stik ze vast. Bij zeer rekbare stoffen 
of bij het naaien met een gewone naaimachine is het handig een strookje Framilon/Framilastic-band 
mee te stikken voor wat meer stabiliteit. Bij een truitje voor meisjes kan de framilon ook uitgerekt 
meegestikt worden: dan krijg je een leuke rimpeling bij de pasnaad.                              

9. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik de naad aan de goede kant door. Knijp twee drukkers of 
KAMsnaps in de pas.                                    

10. Ga verder zoals beschreven bij  „basisversie in elkaar zetten “ . 

 

Werkbeschrijv ing „versie trui  met pas en capu chon“ :  

1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. 

2. Verstevig de voorranden van de pas tot aan de vouwlijn met vlieseline.    

3. Werk de voorranden van de pas af met een zigzagsteekje of de locker. Leg de pasdelen met de goede 
kanten op elkaar op het achterpand en sluit de schoudernaden.  

4. Stik de twee capuchons, schuif ze met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand op elkaar.                      

5. Keer de capuchon en speld hem dubbel in de hals, goede kanten op elkaar. De capuchon begint en 

eindigt bij de omvouwlijn van de pasbeleggen. 

6. Speld de beleggen bij de vouwlijn naar buiten om, de capuchon ligt er nu tussenin. Zet de capuchon 
met een paar steekjes op de naadtoeslag vast, zodat hij niet meer kan verschuiven.                                                               

7. Stik de capuchon in de hals.                        

8. Vouw de capuchon omhoog en vouw de pasbeleggen naar binnen. Speld ze netjes vast.  

Stik de pas op belegbreedte door. Stik de naadtoeslag van de capuchon met een rekbare steek op voor- 
en achterpand vast. 

9. Speld de beide pasdelen netjes op elkaar en stik ze op de naadtoeslag aan de onderkant van de pas op 
elkaar vast.                                                                                                                    

10. Speld het voorpand met de goede kanten op elkaar aan de pas en stik ze vast. Bij zeer rekbare stoffen 
of bij het naaien met een gewone naaimachine is het handig een strookje Framilon/Framilastic-band 
mee te stikken voor wat meer stabiliteit. Bij een truitje voor meisjes kan de framilon ook uitgerekt 
meegestikt worden: dan krijg je een leuke rimpeling bij de pasnaad. 

11. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik de naad aan de goede kant door. Knijp twee drukkers of 

KAMsnaps in de pas. 

12. Ga verder zoals beschreven bij  „basisversie in elkaar zetten “. 
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Werkbeschrijv ing „broekje met lange boordjes “ :  

1. Knip de benodigde patroondelen voor de broek met naadtoeslag uit de stof. Let bij het knippen van de 
boordjes op de rekbaarheid van de boordstof: eventueel langer of korter knippen. 

2. Stik naar wens op de voorbenen op kniehoogte kniestukken. Lees daarvoor de beschrijving:          

„knie- of elleboogstukken“. En/of  kleine zakken (zie de beschrijving) op de achterkant stikken.                  

3. Leg een voor- op een achterbeen: goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden.                                    

4. Leg beide broekdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de kruisnaad: LET OP!!! verwissel de 
benen niet met de buik, ze lijken op elkaar.                

5. Leg de broek zo neer, dat de kruisnaad voor en achter op elkaar ligt. Stik nu de binnenbeennaden in 
één keer.             

6. Sluit het zoomboordje tot een ring en vouw hem dubbel, de naad ligt ertussenin. 

7. Werk van de tailleboordstrook aan de korte kanten af. Leg ze dan met de goede kanten op elkaar en 
stik de strook tot een ring. Laat ca. 3 cm vanaf de onderkant een stukje van 1,5 tot 2 cm open.                                   

8. Vouw de naadtoeslag open, strijk hem plat en stik de opening aan de goede kant rondom door.  

9. Speld de boord uitgerekt aan de goede kant van de broekbovenkant: de kleine opening ligt middenvoor 
op de naad. Verdeel boord en broek in vier gelijke delen voor een gelijkmatige verdeling van de rek van 
het boord. Stik de boord vast.                                                                                   

10. Stik de zoomboordjes aan de benen, de naad van het boordje valt op de binnenbeennaad. Rek het 

boordje bij het naaien een beetje uit. 

11. Knip een strook tricot van 80 cm lang en 1,5 cm breed en rek deze goed uit zodat hij uit zichzelf oprolt. 
Doe een veiligheidsspeld aan de tricot strook en rijg hem in de tunnel van het tailleboord. Natuurlijk 
kun je ook een ander soort band of koord gebruiken.                        

KLAAR ! 

 

Werkbeschrijv ing „  recht broekje met smalle boordjes “ :  

1. Knip de benodigde patroondelen voor de broek met naadtoeslag uit de stof. Let bij het knippen van de 
boordjes op de rekbaarheid van de boordstof: eventueel langer of korter knippen. 

2. Stik naar wens op de voorbenen op kniehoogte kniestukken. Lees daarvoor de beschrijving:          
„knie- of elleboogstukken“. En/of  kleine zakken (zie de beschrijving) op de achterkant stikken.       

3. Leg een voor- op een achterbeen: goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Leg beide broekdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de kruisnaad: LET OP!!! verwissel de 
benen niet met de buik, ze lijken op elkaar.  

5. Leg de broek zo neer, dat de kruisnaad voor en achter op elkaar ligt. Stik nu de binnenbeennaden in 

één keer.  

6. Sluit het zoomboordje tot een ring en vouw hem dubbel, de naad ligt ertussenin. 

7. Werk van de tailleboordstrook aan de korte kanten af. Leg ze dan met de goede kanten op elkaar en 
stik de strook tot een ring. Laat ca. 3 cm vanaf de onderkant een stukje van 1,5 tot 2 cm open. 

8. Vouw de naadtoeslag open, strijk hem plat en stik de opening aan de goede kant rondom door. 

9. Speld de boord uitgerekt aan de goede kant van de broekbovenkant: de kleine opening ligt middenvoor 
op de naad. Verdeel boord en broek in vier gelijke delen voor een gelijkmatige verdeling van de rek van 

het boord. Stik de boord vast.  

10. Stik de zoomboordjes aan de benen, de naad van het boordje valt op de binnenbeennaad. Rek het 
boordje bij het naaien een beetje uit. 

11. Knip een strook tricot van 80 cm lang en 1,5 cm breed en rek deze goed uit zodat hij uit zichzelf oprolt. 
Doe een veiligheidsspeld aan de tricot strook en rijg hem in de tunnel van het tailleboord. Natuurlijk 

kun je ook een ander soort band of koord gebruiken.   

KLAAR ! 
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Beschrijving knie- en elleboogstukken 

1. Teken een ovaal of een hartje op Vliesofix en knip het grof uit. Strijk de vliesofix op de verkeerde kant 
van de stof.                                             

2. Knip de vorm langs de lijn uit. Trek het beschermpapier van de vliesofix af en plaats de vorm op het 

been of de elleboog. Strijk hem vast. Voor een onafgewerkte look kan de vorm op een tweede laag 
tricot worden gelegd en gestreken en dan iets kleiner uitgeknipt, rondom ca 0,5 cm smaller.                              

3. Stik de vorm met een brede steek, bijv, een overlocksteek met de naaimachine, vast. Het is aan te 
raden om onder de stof waar de vorm op komt een stuk stik-en-trek te leggen en later weg te scheuren. 

KLAAR ! 

 

Beschrijving „kleine zakken“  

1. Knip kleine zakken zonder naadtoeslag uit joggingstof of een andere stof die niet rafelt. Werk de zak 
rondom af. Vouw de bovenkant 1,5 cm naar binnen en stik de bovenrand door.              

2. Speld de zakken op de gewenste hoogte op de achterkant. Stik eventueel wat stukje sierband mee.     

Ca. 5 cm vanaf de taille zitten de zakken op „normaler“ jeanshoogte, verder naar beneden krijgen ze 
een “coole look”. 

KLAAR ! 

 

Beschrijving „zijstrook “  

Knip een strook tricot van 1,5 cm breed en plak hem met STYLEFIX op de daarvoor getekende lijn op het 
patroon. Stik de strook aan twee kanten door met een middellange smalle zigzagsteek.                 
 
KLAAR ! 

 


