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Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:

Werkwijze:

voor beginners ca. 1,5 uur

2 katoenen stoffen 
vliesline 
naaigaren 

schaar 
naaimachine 
strijkijzer 

Luiertas
Naai-idee:

Knip eerst de stoff en op maat 
en strijk de buitenste stof op het 
vliesline. 

Camping: (blauw)
Buitenzijde/binnenzijde 
2 x : 34 x 25,5 cm

Biais lint: 
1 x: 5 x 25,5 cm

Rode en witte strepen: 
Luiervakje: 
1x: 30 x 25,5 cm

Zakje vochtige doekjes: 
2x: 15 x 25,5 cm

Vliesline: 
1 x: 34 x 25,5 cm

Begin met het vak voor de vochtige 
doekjes. Leg de twee stukken stof 
met de goede kanten op elkaar en 
speld ze vast. Op de bovenzijde het 
ovaal met behulp van het sjabloon 
overbrengen en de markering met 
een rechte steek stikken. 

Afmetingen stoff en:

Materiaal:
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Knip nu het midden van het ovaal 
uit, laat ongeveer 1 cm rand aan de 
naad over. Om te voorkomen dat de 
ronding aan het eind omkrult, maak 
je met de schaar kleine insneden 
(ca. 0,5 cm) in de rand. 
  
Steek nu de bovenstof door de 
opening. 

Naai nu alle stukken aan elkaar. 

Leg hiervoor het binnenstuk met de 
mooie kant naar boven op de tafel, 
het vochtige doekjes compartiment 
links en rechts het in het midden 
gevouwen luiercompartiment. 
Plaats als laatste het buitenste 
gedeelte met de linkerkant erop en 
zet alles vast met fold-backklem-
men. Natuurlijk kunnen ook spelden 
worden gebruikt. 

Als je wilt, kun je een keer rond de 
opening stikken. 

Nu moet het elastiek op de juiste 
plaats worden geplaatst. Meet 
hiervoor onder en boven 6,5 cm van 
de rechterrand tot het midden en 
steek het elastiek tussen de bui-
tenstof en de luiertas en speld het 
vast. 

Als je wil dat de randen van de tas 
afgerond worden, moet je ze mar-
keren en de punten afknippen. 

Vervolgens de rand rondom stikken 
op een ca. 3-4 cm lange opening 
voor het draaien van de stof na (lan-
ge zijde in het midden). Zorg ervoor 
dat de uiteinden van het elastiek 
goed vastgenaaid zijn. 

Neem de 5 cm brede strook stof en 
strijk deze in een biaisband. Daarbij 
eerst in het midden vouwen, dan 
weer openen en beide randen naar 
het midden vouwen en strijken. 

Leg het lint rond de rechterrand 
van het vochtige doekjes zakje en 
stik het langs de binnenrand door. 
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Draai het naaiproject om door de 
opening en strijk het glad. 

Sluit de opening met textiel lijm of 
handmatig met een matrassteek. 
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Sjabloon:
Vochtige doekjes zakje


