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Werkbeschrijving: 
Verversma(a)tje

Knip drie rechthoeken van 70cm op 
34cm. 1 x uit de katoenen
buitenstof, 1 x uit de tussenvoering
en 1 x uit de waterafstotende stof.
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2
Knip twee trapeziums met aan de onderzijde 34cm 
en bovenzijde 38cm. De hoogte is 23 cm. Indien je 
stof geen boven en onderzijde heeft, kan je deze
twee trapeziums aan elkaar knippen. (zie foto) 
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Leg de twee trapeziums op elkaar met de goede
kanten naar buiten (of vouw de aaneengeknipte
trapezium dubbel met de goede kanten naar
buiten). De langste zijde is de bovenzijde. Hierop
komt biais. Speld de biais netjes over de rand. 
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Benodigdheden:
• katoen buitenstof: 70 cm hoog, 75 cm breed
• tussenvoering: 70 cm hoog, 34 cm breed
• Waterafstotende stof of tafelzeil: 70 cm hoog, 34 cm breed
• Biaisband: 2,5m
• elastiekje: 10 cm of je kan ook een haarrekkertje gebruiken
• 1 knoop
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Duid het midden aan van de trapezium. (Neem het 
midden onderaan en het midden bovenaan en
verbind dit). Leg de trapezium met de onderkant
(dunne kant) gelijk op de onderkant van de 
rechthoek in waterafstotende stof. Zorg dat de 
middenlijn loodrecht omhoog loopt en speld het 
zakdeel vast op het waterafstotende deel. 
Naai vast.  

Naai de biais vast met een rechte steek. Naai dicht
bij de kant, maar zorg dat je ook aan de 
achterzijde nog op het biasbandje stikt. Ik vind het 
gemakkelijk om te stikken op persvoetbreedte, 
maar met mijn naald een beetje meer naar de 
linkerkant. 

Dit is het resultaat:
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Leg alle delen op elkaar. Begin met de buitenstof: 
Leg die met de goede kant naar beneden. Daarop
komt de tussenvoering. Als laatste komt de 
waterafstotende binnenstof met daarop het 
zakdeel. Speld de onderkant netjes op elkaar en
naai vast op persvoetbreedte. Let op dat je alle
delen zeker meenaait.   
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Wanneer de onderkant genaaid is, speld en naai
dan de linkerzijde (1). Let erop dat je de 
linkerzijde van de zak netjes meenaait. (Het is 
normaal dat de bovenkant van de zak nu wat open 
staat). Speld en naai de bovenzijde (2). 

Bij de rechterzijde naaien we de rekker in het 
midden vast tussen de geplastificeerde stof en de 
tussenvoering. Meet hiervoor na waar het midden
van de lange zijde is (3). Speld de rekker heel goed
vast en naai de lange zijde dicht op 
persvoetbreedte (4). 

Dit is het resultaat: 
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Op het moment dat je de rekker tegenkomt, maak
je een gaatje in de biaisband waar je de rekker
door trekt. Speld de rest van de zijkant. 
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Naai vast tot de rechterbenedenhoek en hecht af.  

De volgende ‘étappe’ is de biais rondomrond
aanzetten. We beginnen aan de rechterzijde, dus
de zijde met de rekker. Begin met het vastspelden
van de biais, 20 cm onder de bovenhoek, maar laat
toch zeker een 7 cm loshangen om straks zonder te
moeten foefelen de biais te kunnen toenaaien.
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Kijk nu goed naar de foto. Je duwt de biais plat 
met je duim en plooit dit over het hoekje. (Ik heb
gekozen voor een recht hoekje, je kan ook kiezen
voor een diagonaal lijntje). Speld dit heel goed
vast en naai vast tot aan de volgende hoek. Daar
hecht je terug af en volg je de zelfde werkwijze. 
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Ga verder rondomrond tot je op tien centimeter 
van de start komt. Hecht hier ook terug af. Nu 
moet je beslissen waar de twee uiteinden van de 
biais aan elkaar komen en waar je dus een kleine
naad zal zien. Ik koos ervoor om dit in het midden
van een bloem te doen. Duid dit punt aan op beide
uiteinden.  
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14 Speld daarna de twee zijden van de biais open en
met de goede kanten op elkaar en stik op de lijn.   
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Check of de biaisband precies past en als dit het 
geval is, mag je de uiteinden afknippen. 

Plooi de biais open en teken op beide zijden de lijn
door, zodat die heel duidelijk is.
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De laatste stap is het vastnaaien van de knoop. De 
knoop komt in het midden van de linkerzijde aan
de buitenkant. Om de precieze afstand van de rand 
te weten te komen, vul je best eerst de zakken
met pampers en doekjes. De rekker moet genoeg
spannen, maar ook niet teveel…

Plooi de biais terug dubbel, speld en naai vast. De 
biais loopt nu netjes rondomrond door. 
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KLAAR!!!!

In deze werkbeschrijving kroop veel tijd en energie, hopelijk vond je dit
handig! Gebruik dit alstublief niet voor commerciële doeleinden…

Post een foto van jouw verversma(a)tje op mijn facebookpagina

https://www.facebook.com/OOYAmade/

en/of een linkje op mijn blog! 

www.ooyamade.be

en/ of tag mij op Instagram!
www.instagram.be/ooyamade

VEEL NAAIPLEZIER!


