
WERKBESCHRIJVING - Babycape

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Lidy Nooij van lidynooij.com in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de 
ontwerper en bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Lidy: “Wat is het heerlijk om een baby in een doek te kunnen wikkelen. Na het bad, op het strand of gewoon lekker knus, 
veilig en warm bij je op schoot. Ik genoot daar altijd zo van toen mij kinderen klein waren. Ik maakte dit kraamcadeautje 
in mintgroen maar de wafelstof en bandjes zijn in meerdere mooie kleuren verkrijgbaar.  Maak je je eigen wikkeldoek en 
met het paspelband krijg je een mooi afgewerkte rand. Mijn fotomodel is Levi, dank jullie wel lieve Levi en mama Eileen 
voor de gezellig fotoshoot”.

Benodigdheden:
- Lilian Wafelstof mint, 1.20 m
- Lilian Katoen schaap mint, 0,50 m
- Zigzagband / galon kleur groen 233, 2.75 m
- Paspelband wit, 3.30 cm
- Mini bolletjes band wit 3.30 m
- Resyle keperband, 1 cm breed, mint, 0.55 m
- Gütermann naaigaren kleur 929 
- Clover Wonderclips

Werkwijze:
Deel 1 en 2, knip uit de wafelstof 2 vierkanten van 75 x 75 cm. 
Deel 3, knip voor de capuchon een driehoek, 40 cm x 40 cm x 55 cm 1 x uit de wafelstof en 1 x uit het katoen met schaap. 
Meet vanuit de hoek langs de rechte kanten 40 cm, de schuine hoek, is nu 55 cm.

Rond nu de hoeken van deel 1 en 2 af, gebruik hier voor b.v. een boterhambordje. Zie foto 1.
Rond de punt van deel 3, de capuchon, beide stoffen, op dezelfde manier af.

Deel 1, (binnenkant van de wikkeldoek), stik het mini bolletjesband, op 2 cm vanaf de kant rondom vast. 
Deel 2, (de buitenkant van de wikkeldoek), stik vlak langs de rand het paspelband vast. Ik gebruik hiervoor een speciaal 
paspelvoetje maar je kunt hier ook een ritsenvoetje voor gebruiken. Stik op het stiksel van het paspelband.
Zie foto 2. Op youtube zijn over het naaien van paspelband verschillende filmpjes te vinden. Foto 2.
Stik het zigzagband, op 2 cm vanaf het paspelband, rondom vast.

Capuchon: 
Op de buitenkant capuchon, de wafelstof, stik je vlak langs de rechte rand het paspelband vast.
Naai nu het mini bolletjesband op 2 cm vanaf het paspelband vast.
Het keperband naai je strak tegen het mini bolletjes band aan vast.
Leg nu de goede kanten van de stof op elkaar. Zorg dat je het stiksel van het paspelband op de achterkant van de stof 
naar boven hebt liggen, je gaat precies over dit stiksel heen de 2 delen van de capuchon aan elkaar naaien. Zie foto 3.
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Vouw nu de verkeerde kanten op elkaar, stik de lange rand van de capuchon vlak langs het paspelband door. Foto 4.

Leg nu de onderdelen van de wikkeldoek op elkaar zie foto 5.
Leg deel 2 met de verkeerde kant naar beneden. 
Leg deel 3, capuchon, daar bovenop met de katoen kant naar boven.
Leg deel 1 met de verkeerde kant naar boven erop.

Zorg dat je het stiksel van het paspelband (aan de verkeerde kant van de stof) naar boven hebt liggen, (draai het hele 
pakket dus om) hier naai je precies over het stiksel heen. Naai rondom vast.
Torn een stukje naad open en keer de stof. 
Vouw de naden van de keer opening naar binnen en naai de opening met de hand dicht.
Stik de rand van de wikkeldoek vlak langs het paspelband door. Begin hiervoor net na de capuchon en eindig aan de 
andere kant net voor de capuchon. Bij de capuchon stik je de rand dus niet door!!

Veel plezier met maken.
Liefs Lidy
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