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

Dit patroon is ontworpen door Liza Veenendaal 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.

In de mode zie je de leukste kraagjes op een blouse voorbijkomen. Een kraag met een eigenwijze punt of een vriendelijke 
ronding, een grote met een ruche of toch een kleine kraag met borduursel het kan allemaal. Ook losse kragen zijn in het 
modebeeld te zien en hoe leuk is het om zoiets zelf te naaien. 

Ik maakte een patroon voor zowel een punt- als ronde kraag en ging hiermee aan de slag. Nieuwsgierig hoe ik het maakte, 
kijk dan snel hieronder voor het patroon en de volledige uitleg.

Benodigdheden
Printable patroon (PDF staat op de website)
ReStyle Katoenstof, art. 069.9050 kleur 089 (0,5m) 
ReStyle Zigzagband 9mm, art. 017.233 kleur 000 (zwart), 722 (rood) 
90cm voor de grote kraag, 80cm voor de kleine kraag

Overige benodigdheden
Witte knoop 1cm of eventueel een drukknoop
Bijpassend naaigaren
Naaimachine
Strijkijzer
Schaar

Werkbeschrijving
Print het patroon uit en meet de gewenste lengte op voor jouw kraag. Knip het patroon uit en pas eventueel de lengte 
aan met het verlengstuk.

De aangegeven cm op het patroon is de maat van een halve kraag dus 21,5cm wordt in totaal een kraag van 43cm.

Vouw de stof dubbel en leg het patroon met de achterkant tegen de gevouwen stof en knip (ongeveer 1cm rondom) zowel 
de kraag als het boord 2x uit.

Leg de 2 stukken stof op elkaar en speldt deze vast om het vervolgens vast te naaien.
Let op! Laat 1 kant open om het geheel na het naaien binnenste buiten te keren.

Nadat je het binnenste buiten gekeerd hebt, strijk je de onderdelen.
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Heb je het patroon van de ronde kraag gestikt, knip dan voorzichtig kleine inkepingen in de ronding voordat je het 
binnenste buiten gaat keren. Dit zorgt dat de stof niet gaat trekken bij.

Stik een randje om het (binnenste buiten gevouwen) boord, maar laat nog steeds de ene kant open.

Speldt het golf band vast op de kraag om het vervolgens vast te naaien.

Vouw de open rand van het boord een klein stukje naar binnen en schuif de kraag in het boord. Speldt het vast om het 
vervolgens vast te naaien.

Met mijn naaimachine maakte ik een knoopsgat aan de ene kant van het boord en naaide ik een knoop aan de andere 
kant van het boord. De kraag is klaar om gedragen te worden.

Kun je geen knoopsgat maken, dan zou je eventueel gebruik kunnen maken van drukknopen welke je allebei eenvoudig 
vast kunt naaien. 

Veel succes en plezier!


