
C R E AT I E F

VOOR DE ALLER- 
ALLERKLEINSTE 

TEKST  J .  SLIJKHUIS  BEELD ANNEKE VAT-PUL 

 
Een schattig pakje, een superlief 

jurkje: maar dan in een míni-
maatje. Met wat restjes stof, 
klittenband en lint maak je 

deze poppenkleertjes in een 
handomdraai zelf. Voor de aller-
allerkleinste thuis. Of die van je 
kleindochter, nichtje, zusje of 

buurmeisje. Aan de slag! 

P O P P E N K L E E R T J E S



De patronen zijn voor een pop van 42 centimeter.
Benodigdheden
• restje stof
• elastiek
• klittenband
• zestig centimeter lint
Alle patroondelen zijn zonder naad- en zoomwaarden, 
tenzij anders aangegeven.

Mutsje
Knip patroondeel 1 uit de stof.
Knip een strook stof van 11 bij 37 centimeter. Dit is inclu-
sief zoom en naden.
Speld de strook langs patroondeel 1.
Stik dit vast en werk het af.
Stik een zoom van twee centimeter langs de voorrand 
van het mutsje.
Stik daarna een zoom van twee centimeter langs de 
onderrand van het mutsje.
Rijg het lint door de onderrand van het mutsje. Eventu-
eel kun je het lintje achteraan vastzetten, zodat het er 
niet uitgetrokken kan worden.

Broekje
Knip patroondeel 2 uit de stof. Je hebt nu twee keer een 
achterpand en twee keer een voorpand.
Knip een boord van 51 bij 5 centimeter. Dit is inclusief 
naden.
Stik de middenachter- en middenvoornaad. 
Stik de zijnaden.
Stik de binnenbeennaden.
Stik het boord aan elkaar. Dit zijn de korte kanten.
Vouw het boord dubbel: de lange kanten naar elkaar, 
met de goede kant buiten.
Stik het boord vast aan het broekje, houd een opening 
voor het elastiek.
Eventueel kun je het boord een halve centimeter van 
de bovenrand doorstikken voor een roezeleffect.
Rijg het elastiek door het boord en naai deze dicht.
Leg een zoom van drie centimeter in de pijpjes. 
Stik een tunnel en rijg een elastiek door de tunnels.

Shirtje
Knip patroondeel 3 en 4. De achterpandjes gaan 
over elkaar heen, dus voeg aan elk achterpand 
drie centimeter toe. Knip een bies (scheef van 
draad, dus schuin op de stof) van twaalf bij 
twee centimeter.
Stik de schoudernaden.
Leg een zoom in de mouwen.
Stik de mouwen in het shirtje.
Stik dan de mouw- en zijnaad in één keer.
Vouw de bies met de lange kanten tegen elkaar, de 
goede kant binnen, en werk de zijkantjes af.
Draai de goede kant van de bies naar buiten. Vouw 
de overslag naar buiten om en naai de bies in de 
hals van het shirtje. Vouw daarna de overslag naar 
binnen toe. 
Stik de zoom van het shirtje op dezelfde manier als bij 
het biesje.
Naai het klittenband op de overslag.

Jurkje
Knip patroondeel 3 en 4. De achterpandjes gaan over 
elkaar heen, dus voeg aan elk achterpand drie centi-
meter toe. Knip patroondeel 3 af bij de lijn. Knip een 
bies (scheef van draad, dus schuin op de stof) van 
twaalf bij twee centimeter. Knip een strook stof van 
zeventig bij veertien centimeter.
Stik de schoudernaden.
Leg een zoom in de mouwen.
Stik de mouwen in het jurkje.
Stik dan de mouw- en zijnaad in één keer.
Vouw de bies met de lange kanten tegen elkaar, de 
goede kant binnen, en werk de zijkantjes af.
Draai de goede kant van de bies naar buiten. Vouw de 
overslag naar buiten om en naai de bies in de hals van 
het jurkje. Vouw daarna de overslag naar binnen toe.
Naai het klittenband op de overslag.
Stik de strook stof aan elkaar (korte kanten).
Rimpel de bovenkant.
Stik deze aan het lijfje.
Stik een zoom in het jurkje.






