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Naai een zakje op je ringsling 
 
1. Print de twee patroondelen op 100%, dus zonder dat je printer de afmetingen aanpast. 

Ter controle zijn er vakjes van 3 x 3 cm op de patroondelen aangegeven. (De 
afmetingen van het zakje zijn gemaakt op een luier maat 4+). 
 

2. Knip beide delen uit de stof, met de aangegeven zijde tegen de stofvouw. 
 
 
Het zakje in elkaar zetten: 
 
3. Stik de 4 plooien in het deel dat het zakje gaat vormen, door de schuine zijden van de 

driehoekjes aan elkaar te zetten. Zorg dat alle naden aan de slechte kant van de stof 
zitten. Gebruik een naadwaarde van 0,5 cm, dus dicht langs de rand. 

 
4. Vouw het zakje dubbel langs de stofvouw met de slechte kanten tegen elkaar en stik 

rondom vast, met de plooien aan weerszijden netjes tegen elkaar. Laat een keergat 
open in het midden van de onderkant van een paar centimeter. Hecht aan weerszijden 
van het keergat. 

 
5. Keer het zakje door het keergat en strijk de naad netjes plat. Strijk ook de naden in 

het keergat netjes naar binnen. Dit naai je dicht als je het zakje op de ringsling naait. 
 
6. Stik de bovenkant van het zakje dicht langs de vouw door. 
 
7. Bepaal het midden van het zakje en stik op 3 cm. van de bovenkant een strookje 

klittenband: de prikkelige kant.  
 
8. Bepaal waar het zakje op je ringsling moet komen en speld het zakje op je ringling. 

Om het zakje makkelijk te gebruiken, zet je de bovenzijde niet op de breedte van het 
zakje vast, maar elk van de punten elk 1 cm meer naar het midden. Het zakje wordt 
dus 2 cm minder breed dan de stof is.  

 
9. Stik rondom vast – maar natuurlijk niet de bovenkant (!).  
 
 
De klep in elkaar zetten: 
 
1. Strijk vlieseline op één helft van de klep voor de stevigheid. 

 
2. Bepaal het midden van de klep en stik de andere strook klittenband (de zachte kant) 

op 3 cm van de onderkant – aan de goede kant van de stof, op de helft met de 
vlieseline. 
 

3. Vouw de klep dubbel langs de stofvouw met de slechte kanten tegen elkaar en stik 
rondom vast. Laat een keergat open in het midden van de onderkant van een paar 
centimeter. Hecht aan weerszijden van het keergat. 
 

4. Keer de klep door het keergat en strijk de naad netjes plat. 
 
5. Stik de klep rondom door, dicht langs de rand, daarbij het keergat sluitend. Stik de 

bovenrand NIET door (dat doe je als je de klep op de ringsling zet). 
 
6. Bepaal waar de klep op de ringsling moet komen, speld en naai vast. 
 






