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

Dit patroon is ontworpen door Maartje Bos 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.

Zoek je nog een leuk en eenvoudig kraamcadeau om zelf te maken? Of wil je jou baby van 3-6 maanden deze zomer in 
een leuke pakje hijsen? Deze salopette van hydrofiel stof is daarvoor perfect! De stof is lekker luchtig en met de leuke 
kleurtjes die beschikbaar zijn kun je een toffe outfit maken. En heb je de houten knoopjes gezien? Hoe schattig zijn die?! 

Benodigdheden
Restyle Hydrofiel stof, art. 069.9052 kleur 259 blauw, 653 okergeel
Durable Knoop Welkom kleine ukkepuk, art. 020.1038 (4 stuks, 2 per salopette)

Bijpassend naaigaren 
Naaimachine
Schaar
Naald 

Werkbeschrijving
Het bijbehorende patroon is als PDF op onze website te vinden.

Print het patroon uit en plak ze op de juiste punten aan elkaar.

Stap 1 (foto 1): Knip het patroon 2 keer volledig uit en knip ook 2 keer het beleg deel. Je hoeft geen naadwaarde toe te 
voegen, dit is al meegenomen in het patroon. Zigzag eerst alle randen. 

Stap 2 (foto 2): Leg de belegdelen met de goede kanten op elkaar en naai de zijnaden op 1 cm vast.

Stap 3 (foto 3): Leg de salopette delen met de goede kanten op elkaar en naai de zijnaden op 1 cm vast.

Stap 4 (foto 4): Leg nu het belegdeel en het salopette deel met de goede kanten op elkaar en naai de gehele bovenzijde 
aan elkaar (1 cm naadwaarde).

Stap 5 (foto 5): Naai nu het kruis (met 1 cm naadwaarde).

Stap 6 (foto 6): Strijk 1 cm boord naar binnen voor de beentjes en naai dit vast.

Stap 7 (foto 7): Keer de salopette binnenste buiten en strijk de naden plat. Het geeft een extra mooi effect als je de 
bovenzijde nu nog een keer doorstikt zodat het beleg op de juiste plaats blijft zitten.

Stap 8: Naai nu midden voor de 2 knoopjes onder elkaar op de salopette. Er is geen specifieke voor- of achterzijde. 
Leg een dubbel knoopje in de losse einden en klaar is je salopette! 
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