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Naaipatroon
- Omkeerbaar Zonnehoedje -

Met dit patroon naai je zelf een leuk zonnehoedje voor je kind!
Het hoedje kun je maken in vier maten: voor baby’s, dreumessen, peuters &
kleuter/ kind. Hij is dubbelzijdig, dus aan twee kanten te dragen!
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Omkeerbaar ZonneHoedje
Wat heb je nodig
• Stof 1: Stevig katoen (of verstevig je stof met vlieseline)
• Stof 2: Katoen van normale dikte
• Patroon, printer, stevig printpapier
• Papierschaar, stofschaar, potlood
• Naaimachine, bijpassend garen, spelden
• Recycle tips: gebruik een (spijker)broek, gordijn, tafelkleed of
overhemd

Algemeen
• Stel je printer in op 100% om het patroon op het juiste formaat te printen
• Alle patroondelen zijn al inclusief 1 cm naadwaarden, die hoef je er dus niet meer bij te knippen uit je
stof! Alle naden worden genaaid met 1 cm naadwaarde
• Knip van het patroon, van allebei je stoffen (tegen de stofvouw):
- 1x de bovenkant (A)
- 2x het middenstuk (B)
- 2x de onderkant (C)
• Helemaal onderaan deze werkbeschrijving vind je de patroondelen voor alle maten van het
ZonneHoedje.
• De patroondelen voor volwassenen vind je in het andere download bestand in je mail.

Over de Maten
Omdat ieder kind een ander hoofd heeft is het soms even uittesten wat de juiste maat is, maar ga uit
van het volgende:
• Baby: ± 6 maanden – 1 jaar
• Dreumes: ± 1-2 jaar
• Peuter: ± 2-4 jaar
• Kleuter/ Kind: ± 5-10 jaar

&
Over SewNatural
SewNatural is dé website voor online naailessen, unieke naaipatronen & biologische stoffen!
Duurzaam Naaiwerk – Gebruik je creativiteit om je in te zetten voor een mooiere en groenere wereld.
Website: www.sewnatural.eu
Blog: www.sewnaturalworkshops.nl
Facebook: www.facebook.com/SewNaturalEU
Instagram: instagram.com/SewNatural.EU

Heb je vragen of opmerkingen?
Mail: info@sewnatural.eu

Copyright

* Dit patroon is geheel ontwikkeld door en eigendom van Marieke Kegler – SewNatural – www.sewnatural.eu
* Het is niet toegestaan om dit patroon te verspreiden of te verkopen.

Omkeerbaar ZonneHoedje
1. Naai de zijkanten van de twee delen
B op elkaar, doe hetzelfde met de twee
delen C (goede kanten op elkaar)
Je hebt nu twee cirkels: het middenstuk
(boven) en de onderkant (beneden)

2. Speld het middenstuk aan de onderkant:
het smalste gedeelte van de onderkant op
het breedste gedeelte van het middenstuk
(goede kanten van de stof op elkaar)
Speld eerst de twee zijnaden op elkaar en
verdeel de rest van de stof gelijkmatig.
Je krijgt soms kleine plooitjes in de
stof, dit komt door de ronding van het
patroon. Geeft niet! Na het naaien zie je
ze niet meer.
Naai de delen rondom aan elkaar, waarbij
je de stof steeds een beetje vlak trekt
Tip!

Besteed veel aandacht aan het
spelden, dat is het halve werk!

3. Speld de bovenkant op het middenstuk.
Vouw de bovenkant eerst dubbel, zodat je
een vouw krijgt. Speld de uiteinden van
die vouw op de zijnaden en verdeel de
rest van de stof gelijkmatig.
Naai rondom vast.
Ook nu krijg je weer plooitjes, maar dat
geeft dus niks!

Tip!
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Meer hulp bij het naaien van
ronde stofdelen? Volg de online
Naailes voor Beginners PLUS op
SewNaturalWorkshops.nl
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Omkeerbaar ZonneHoedje
4. Vouw aan de binnenkant van het hoedje
de twee naden die je nu hebt genaaid in
de richting van het middenstuk. Naai de
naden helemaal rondom plat.

Tip!

Leid de zijkant van je naaivoetje
langs de eerste naad die je naaide
voor een gelijkmatige afstand

5. Keer je hoedje met de goede kant naar
buiten, je eerste hoedje is nu klaar!

Volg stap 1 t/m 4 nu ook voor de andere
stof en maak zo hoedje nummer twee.

6. Nu allebei de hoedjes klaar zijn, ga
je ze onzichtbaar in elkaar naaien.
Schuif de hoedjes over elkaar, met de
goede kanten op elkaar. Speld de zijnaden
op elkaar en speld daarna ook de rest van
de buitenranden aan elkaar vast.

Naai rondom vast, maar laat een
keeropening van ongeveer 5 cm open.
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Omkeerbaar ZonneHoedje
7. Maak kleine knipjes in de naad helemaal rondom de buitenkant, op ± 2cm.
Keer het hoedje door de keeropening met
de goede kant naar buiten. Duw de naden
goed op z’n plek en zorg dat de
binnenkant en de buitenkant van het
hoedje precies op elkaar liggen
8. Naai een stiksel helemaal rondom, vlak
langs de stofranden, waarbij je ook de
keeropening dicht naait.

9. Verdeel de onderkant in 4 gelijke
stukken. Zet kleine streepjes en naai 3
keer helemaal rondom. Deze stiksels zijn
voor de sier en zorgen ervoor dat de
binnen- en buitenkant van het hoedje goed
aan elkaar zitten als je hem omkeert.

Tip!

Naai de sierstiksels van onder naar
boven, zo heb je de minste kans op
bobbels

En je
zonnehoedje
is klaar!

NaaiPatroon Omkeerbaar ZonneHoedje

© Marieke Kegler – SewNatural 2013 - 2020

NaaiPatroon Omkeerbaar Zonnehoedje
Bovenkant (deel A)

1x1 cm

Incl 1 cm naadwaarde/ Knip 1 keer aan de stofvouw

Stofvouw

A

baby
dreumes
peuter
kleuter/kind
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NaaiPatroon Omkeerbaar Zonnehoedje
Middenstuk (deel B)

1x1 cm

Incl 1 cm naadwaarde/ Knip 2 keer aan de stofvouw

Stofvouw
B

baby
dreumes
peuter
kleuter/kind
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Patroon Omkeerbaar Zonnehoedje
Onderkant (deel C)

1x1 cm

Incl 1 cm naadwaarde/ Knip 2 keer aan de stofvouw
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baby
dreumes
peuter
kleuter/kind
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