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BABY SPEELKLEED /
DEKEN
Maat 75 cm x 90 cm

TARVIKKEET
- 80 cm vaaleaa sileäpintaista pellavaa ja 80 cm tummaa 
ryppypintaista pellavaa (LI), leveys 135-145 cm ja paino 
170 g/m²*

- 95 cm puuvillaista vanulevyä (CO), leveys 150 cm ja 
paino 80 g/m², Vlieseline® 277 COTTON

- 2-3 tokkaa pellavan väristä muliinilankaa, DMC

* Materiaalina voi käyttää myös muuta pehmeää 
kangasta tai napakkaa neulosta esim. flanellia, puuvil-
lavelouria tai puuvillafleeceä

BENODIGDE MATERIALEN
- 80 cm zacht naturelkleurig linnen en 80 cm 
donkerkleurig gekreukt linnen, breedte 135-145 cm, 
gewicht 170g/m²*

- 95 cm katoenen wattine (CO), breedte 150 cm, 
gewicht 80 g/m², Vlieseline 277 COTTON

- 2-3  strengen naturelkleurig linnen  borduurgaren, 
DMC

*Het speelkleed kan ook gemaakt worden van andere 
geweven stof of stevig tricot, b.v. flanel, katoenen velours 
of katoenen fleece.

KNIPPEN
Krimp de stoffen door ze voor het knippen van het speelkleed 
te wassen en te stomen. Knip een stuk naturel- en donker-
kleurig linnen van 77 cm x 92 cm (de afmetingen zijn inclusief 
een naad van 1 cm)

NAAIEN 
Steken: Naai de naden met een rechte steek. U hoeft de 
naden niet afwerken omdat alle naden in het speelkleed 
komen.

In elkaar naaien: Speld een wattine laag op de verkeerde 
kant van beide linnen lagen en stik de lagen op de naad op 
elkaar. Speld de naturel laag en de donkere laag met de goede 
kanten op elkaar en naai de lange kanten op elkaar, laat in het 
midden van één lange kant een opening van ± 15 cm voor het 
keren. Stoom de naden open.  Vouw de naden van de lange 
kanten bij de hoeken naar beide kanten en naai de korte 
kanten op elkaar. Stoom de naden van de korte kanten open. 
Keer het speelkleed naar de goede kant. Naai de opening met 
de hand met onzichtbare steekjes dicht. Strijk het speelkleed.

Quilten: De lagen van het speelkleed worden aan elkaar 
genaaid met kleine vierkante siersteekjes die in een regelmatig 
patroon van  traliewerk zijn verdeeld. Geef de plaats van de 
steekjes aan op het speelkleed zoals op de ontwerp tekening is 
aangegeven met kleine veiligheidsspeldjes of met rijgsteekjes. 
Gebruik voor de steken alle zes draden van het borduurgaren. 
Borduur vijf platsteekjes naast elkaar door alle lagen van het 
speelkleed zodat de steekjes aan beide kanten een vierkantje 
van  ± 6 mm x 6 mm  vormen. Begin en eindig op de naturel-
kleurige kant van het speelkleed. Steek de uiteinden van het 
garen in het midden tussen de platsteken naar boven en knoop 
de uiteinden aan elkaar. Knip de uiteinden af tot 2 cm. Haal de 
draadjes uit elkaar en vorm een klein kwastje.

Kwastjes: Knip een stevig stukje karton van 9 cm x 9 cm en 
vouw dit dubbel.  Wikkel het borduurgaren ongeveer 20 keer 
om het gevouwen karton. Steek een lange borduurdraad onder 
de draden door aan de gevouwen kant van het karton en bind 
de draad stevig vast. Knip de draden aan de andere kant door, 
plaats de schaar tussen de laagjes van het karton.  Verwijder het 
karton.

Knijp het kwastje tussen uw vingers stevig in elkaar en bind het 
gevouwen eind vast: knip een borduurdraad van 15 cm en wind 
dat meerdere keren stevig om het gevouwen uiteinde en vorm 
de bovenkant van het kwastje. Steek de uiteinden van de 
draden met een naald tussen de draden van het kwastje, trek 
de draden stevig aan en knoop ze vast. Knip de draadjes van 
het kwastjes gelijkmatig af.

Maak totaal vier kwastjes. Naai de kwastjes op de hoeken van 
het speelkleed zodat de baby ze niet los kan trekken.
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© Copyright
De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor 
privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik 
ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, 
tekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en 
reproductie ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is 
slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder 
productie wordt eveneens verstaan het overzetten ervan op een 
apparaat waarmee reproductie van het item mogelijk is.  Alle 
rechten voorbehouden.
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