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INSTRUCTIES
Zelfgemaakte cadeauzakjes en kussens voor een gezellige kerst

Verwen iemand met een cadeautje, dat mooi verpakt is in een zelfgemaakt stoffen 
zakje. Versier het bijv. met een geborduurd viltetiket en een fraai lint. Of wat dacht 
je ervan om zelf adventskalenderzakjes te naaien? En het mooiste is dat je ze steeds 
weer opnieuw kunt gebruiken. Voor een zo gezellig mogelijke kerst  maken we ook 
nog kussens van de mooiste kerststoffen. 

Grote stoffen zak
Voor een zak van 50x35 cm  
heb je nodig:
2 stukken stof van 50X70 cm 
(305077–87)
2 m decoratielint silver (304016)

Ga als volgt te werk:
Leg de stukken stof met de goede kant 
tegen elkaar. Naai ze aan de lange 
kanten en de ene korte kant aan elkaar 
(zie afbeelding 1). Pers de naden met 
een strijkijzer.
Vouw de rand bij de open kant 12 cm 
omlaag. Naai twee naden rond de zak 
met een tussenruimte van 1,5 cm als 
een kanaal voor het lint (afbeelding 2).
Peuter de onderste hoeken van de zak 
naar buiten, zodat de naden tegen 
elkaar aan liggen, en pers met een 
strijkijzer. Naai een 15 cm lange naad 
in een hoek van 90 graden over elke 
hoek, naar de aanwezige naad. Knip 
de hoeken 1 cm van de nieuwe naad af 
(afbeelding 3).
Keer de goede kant van de zak naar 
buiten. Torn een gaatje los in de 
zijkanten tussen de twee naden van 
het kanaal dat je bij afbeelding 2 hebt 
genaaid (let erop dat je niet door de 
naden tornt). Maak het uiteinde van 
een 1 m lang lint vast in een veilig-
heidsspeld en steek dit door het ka-
naal. Doe hetzelfde vanaf het gat aan 
de andere kant (afbeelding 4).
Knoop de uiteinden van het lint aan de 
rechter- resp. linkerkant aan elkaar.
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Ga als volgt te werk: Knip elk stuk stof in vier gelijke 
stukken, ca. 25x35 cm (afbeelding 1). 
Maak alle zakjes op de volgende manier:
Vouw de rand van de ene lange kant ca. 5 cm om en 
naai twee naden met 1,5 cm tussenruimte, 3 cm van 
de bovenkant, als een kanaal voor het lint (afbeelding 
2).
Vouw het stuk stof dubbel, met de goede kant tegen 
elkaar. Naai een naad langs twee van de kanten 
(afbeelding 3).
Keer de goede kant naar buiten en pers met een stri-
jkijzer. Torn een gaatje los in de zijkant tussen de twee 
naden van het kanaal. Knip 50 cm lint af en steek dat 
met behulp van een veiligheidsspeld door het kanaal 
(afbeelding 4). Knoop de uiteinden van het lint aan 
elkaar. 

Etiketter med nummer:
Zet het strijkijzer op wol. Leg de 
Vliesofix met de lijmkant op het 
witte katoen en pers met droge 
warmte gedurende ca. 5 se- 
conden (of tot je ziet dat de 
Vliesofix goed vastzit).  Teken met 
behulp van een rond voorwerp (6 cm 
diameter) 24 cirkels op de Vliesofix (laat 
het beschermpapier zitten). Knip de cirkels uit. 
Nummer de cirkels 1-24 met behulp van de sjabloon  
en de textielpen.
Trek het beschermpapier er per cirkel af en leg deze met de 
lijmkant tegen een zakje. Leg er als bescherming een stuk 
stof over en pers 8-10 seconden met vochtige warmte, of 
totdat je ziet dat het vastzit.

Middelgroot stoffen zakje
Voor een middelgroot  
zakje van 33x40 cm heb  
je nodig:
1 stuk stof 50x70 cm 
(305080)
1 m lint (304791) of  
gevlochten rood  
Zpagetti-garen (323683)

Voor het etiket:
Borduurgaren (025946)
Borduurnaalden (515384)
Sterk vilt grijsgemêleerd 
(304711) of hobbyvilt wit 
(025501)
Panokitt Quick lijm (220509)
Sjabloon alfabet (453018)
Textielverf rood (251110)
Stippelspons (516404)

Ga als volgt te werk: (Sla afbeelding 1 voor deze zakjes 
over.) Vouw de ene lange kant 10 cm omlaag en naai twee 
naden met 1,5 cm tussenruimte, 7 cm van de bovenkant, 
als een kanaal voor het lint (afbeelding 2). Je kunt ook een 
enkele naad naaien als je een lint/vlecht rond het zakje wilt 
knopen.
Vouw het stuk stof dubbel, met de goede kant tegen elkaar. 
Naai een naad langs twee van de kanten (afbeelding 3).
Keer de goede kant van het zakje naar buiten en pers met 
een strijkijzer. Torn een gaatje los in de zijkant tussen de 
twee naden van het kanaal. Knip 1 meter lint af of maak een 
even lange vlecht van Zpagetti-garen.
Lint: Maak het lint in een veiligheidsspeld vast en steek het 
door het kanaal (afbeelding 4). Knoop de uiteinden aan 
elkaar.  
Vlecht: Vul het zakje en knoop het met de vlecht vast. 

Etiket: Wit rond: Gebruik een rond voorwerp als mal en 
teken een cirkel met een diameter van 10 cm op het vilt. 
Leg de sjabloon erop en stippel dun met textielverf. Laat 
het drogen. Naai de festonneersteek rond de rand van de 
cirkel (zie gratis handleiding 600854). Smeer een dunne 
laag lijm op de achterkant van de cirkel en bevestig deze op 
het zakje.

Grijze tag: Snijd of knip het 
etiket/de tag volgens de mal 
uit, borduur met grote steken 
en gebruik het lint om het aan 
het zakje te bevestigen.

Kleine kalenderzakjes
Voor 24 zakjes van 16x20 cm heb je  nodig:
6 stukken stof van 50x70 cm ( bijv.  
305330-35)
12 m decoratielint 10 mm (304454-56)
25x65 cm ongebleekt katoen (725040)
25x65 cm Vliesofix (025809)
Sjabloon alfabet/cijfers (450039)
Textielpen zwart (241020)
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Kussens met rits

Voor een kussenhoes van ca. 48x48 cm heb je nodig:
2 stukken stof van 50x52 cm (305077–88)
45 cm witte rits (982345)
Eventueel:
21x21 cm katoenen stof rood (027616)
21x21 cm Vliesofix (025809)

Ga als volgt te werk:
Meet je kussen af en voeg 2 cm aan de onderkant toe en 1 cm naadtoeslag rond het hele kussen. Knip twee stukken 
stof met dezelfde maten. Voorbeeld: voor een kussen van 48x48 cm knip je twee stukken van 50x52 cm. 

Leg de stukken stof met de goede kant op elkaar en naai een 3-5 cm lange naad aan beide kanten, 2 cm van de onder-
kant (afbeelding 1).

Pers de naden langs de hele rand met een strijkijzer. Je krijgt dan twee gevouwen randen tegen elkaar met een open-
ing in het midden. Knip de rits een paar cm langer dan de opening af. Speld de rits aan de binnenkant van de kussen-
hoes vast, zodat de voorkant er bij de opening iets uitsteekt. Naai de rits vanaf de binnenkant/verkeerde kant vast 
(zie afbeelding 2) en zet deze bij de uiteinden een beetje extra vast. Let erop dat je de runner niet vastnaait door deze 
tijdens het naaien met de hand te verplaatsen.
Laat een opening in de rits vrij. Leg de stukken stof tegen elkaar, met de goede kant tegen elkaar, en naai de resteren-
de drie kanten aan elkaar (afbeelding 3). Knip de hoeken af en keer de goede kant van de kussenhoes naar buiten.  



Stoffen applicatie ster
Zet het strijkijzer op wol. Leg Vliesofix met de 
lijmkant tegen de rode katoenen stof en pers 
ca. 5 seconden met droge warmte, of totdat 
het goed vastzit. Knip de stermal uit en trek 
deze over op de Vliesofix (laat het bescher-
mpapier zitten). Knip de ster uit. 
Trek het beschermpapier eraf en leg de ster 
met de lijmkant tegen de kussenhoes. Leg er 
als bescherming een stuk stof over en pers 
8-10 seconden met vochtige warmte,  
of totdat het goed vastzit.


