
Naaibeschrijving elfje 

Onderdelen: 

- 1x roze tule rok       

- 1x achterpand roze/blauwe print 

- 2x zijpand roze/blauwe print 

- 1x middenpand roze/blauwe print 

- 2x mouw roze/blauwe print 

- 1x kol roze/blauwe print 

- 1x gouden lint 

- 3x 2 kleine groene bladeren (voor in de schoudernaad) 

- 1x riem groen 

- Bladeren groot groen 

- Bladeren middel groen 

- Bladeren klein (geel organza) 

- Schoenhoezen + foam 

- Groene kartelrand voor schoenhoezen 

*Knip als eerste alle getekende onderdelen uit  

*Goede kant is de glans kant 

 

De riem met bladeren 

Onderdelen nodig: 

- 3x 2 kleine groene bladeren (voor in de schoudernaad shirt) 

- 1x riem groen 

- Bladeren groot groen 

- Bladeren middel groen 

- Bladeren klein (geel organza) 

 

1. Pak de verschillende formaten groene bladeren. Leg ze per 2 met de glanzende 

kant op elkaar. Naai beide zijkanten tot aan de punt dicht. Het allerkleinste 

formaat bladeren gebruik je bij het shirt. Zie foto 1a en 1b.  

2. Vouw de bladeren om zodat de glanzende kant zichtbaar wordt. Strijk deze 

vervolgens met een strijkijzer op lage temperatuur glad.  

3. Leg het grootste formaat bladeren naast elkaar op tafel, laat ze ongeveer 1 cm 

overlappen. Vouw in ieder blad een klein plooitje in het midden. Vervolgens leg je 

het middelste formaat bladeren (ook met plooi) dakpansgewijs op de grote 

bladeren. Tot slot leg je de gele organza bladeren op dezelfde manier op de 

middelste bladeren (ook met plooi). Speld het geheel vast. Zie foto 2.  

4. Draai vervolgens het geheel om zodat je tegen de achterkant aan kijkt (dus de 

grote bladeren). Leg de groene riem met de lange kant (glanzende kant naar 



beneden) aan de bovenkant van de bladeren. Naai deze vast aan de bladeren. Zie 

foto 3.  

5. Draai het geheel om, vouw de riem naar voren en vouw de onderkant 1 cm naar 

binnen voor een nette afwerking. Naai vervolgens de riem vast. Zie foto 4. 

Let op: het kan zijn dat je een stuk vlieseline meegekregen hebt, strijk deze 

eerst in de riem (tegen de doffe kant) voordat je deze vastnaait aan de 

bladeren.  

6. Maak de riem op maat en vouw daarna beide uiteinden 1 cm naar binnen en naai 

hier een zoom in.  

7. Werk de uiteinden af met klittenband of een drukknoop. 

                                              Foto 1a 

 

                                                      Foto 1b 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Foto 2  



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                                   Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Foto 4 



Shirt 

Onderdelen nodig: 

- 1x achterpand roze/blauwe print 

- 2x zijpand roze/blauwe print 

- 1x middenpand roze/blauwe print 

- 2x mouw roze/blauwe print 

- 1x kol roze/blauwe print 

- 1x gouden lint 

- 3x 2 kleine groene bladeren (voor in de schoudernaad) 

 

1. Leg het achterpand met de glanzende kant naar boven.  

2. Leg de zijpanden met de glanzende kant naar beneden op het achterpand en naai 

de zijnaden dicht. Zie foto 5.  

3. Leg het middenpand met de glanzende kant naar boven.  

4. Knip het gouden lint in 2 gelijke delen. Begin bovenaan het middenpand aan 

beide zijkanten – start 5 cm van de schoudernaad – en zigzag het gouden lint naar 

beneden. Zie foto voor de afmetingen van het zigzag patroon. Zie foto 6.  

5. Naai vervolgens het lint vast op het middenpand met dezelfde kleur garen. 

6. Pak het achterpand met de vastgenaaide zijpanden er weer bij. Leg het 

middenpand met gouden lint met de glanzende kant naar beneden op het 

achterpand (tussen de zijpanden). Speld en naai vast. Naai ook de schoudernaad 

dicht. Zie foto 7.  

7. Pak de allerkleinste groene bladeren erbij (Deze worden per 3 in de schoudernaad 

genaaid). 

8. Vouw beide mouwen dubbel, glanzende kant op elkaar. Naai de zijnaad dicht. Zie 

foto 8. 

9. Speld de mouwen vervolgens in het armsgat. Bovenop de schouder speld je de 3 

bladeren ertussen (per blad een klein plooitje vouwen). Naai vervolgens de mouw 

vast. Zie foto 9. 

  



Foto 5  

                                Foto 6  

 

           Foto 7                                                                                                 Foto 8       



   

                                 Foto 9a                                                                    Foto 9b 

Kol: 

10. Vouw de kol dubbel vanuit de lange zijde. Speld de onderkant aan elkaar vast en 

naai deze dicht over de lange zijde. Zie foto 10. 

11. Vouw de kol om zodat de glanzende kant weer zichtbaar is. Zie foto 10b.  

12. Vouw de kol dubbel vanuit de korte zijde, naai de zijkant vast. Zie foto 11. 

13. Haal het shirt binnenste buiten en speld de kol hieraan vast. Zorg dat de naad aan 

de achterkant zit (en naar buitenkant wijst) zie foto 12.  

14. Naai de kol vast. Keer het shirt om.  



                               

 

 

 

 

 

 

                               Foto 10a                                                                              Foto 10b 

 

 

 

   Foto 11 

 

 

 

 

 

 

  Foto 12                                         



Schoenhoezen: 

- Schoenhoes print roze/blauw: 8 stukken + 4x foam stukken 

- Schoenhoes groen: 2 stroken punten 

 

1. Leg 2 schoenhoezen met de goede kanten op elkaar leg daar bovenop 2 

foamhoezen. Naai nu de hele voorkant met krul tot aan de onderkant vast. Leg de 

andere 2 hoezen met de goede kanten op elkaar naai ook hier de hele voorkant 

met krul tot aan de onderkant vast. Zie foto 13a. 

2. Trek nu de hoes met foam om. Zie foto 13b.  

3. Leg nu de onderkanten van beide hoezen met de goede kanten op elkaar en naai 

dit aan elkaar. Keer de schoenhoes om. Zorg dat de punt zonder foam goed tot in 

de punt zit van de hoes met foam. Zie foto 14. 

4. Maak de hoes op maat van de schoenen die je in de optocht aan hebt. Dit doe je 

door de zijnaad op maat te maken en dicht te naaien. De naad moet aan de 

binnenkant zitten. Zorg dat de hoes strak om de kuiten zit zodat hij niet afzakt. Zie 

foto 15.  

Leg onderaan de naad strak op elkaar en stik dit op de rand door. Neem nu de strook 

groene punten leg ze met de goede kanten op elkaar en naai de punten dicht. De lange 

rechte kant blijft open. Keer de strook nu om. Maak de strook op maat met de 

bovenkant van de schoenhoes en naai het zijnaadje dicht. Leg nu de strook punten met 

de goede kant op de binnenkant van de hoes. En naai dit rondom vast. Draai de punten 

nu om naar de goede kant van schoenhoes. Leg de naad goed op elkaar en stik dit op de 

rand door. Maak nu onderaan de hoes elastiek bij de hak van de schoen en vooraan de 

punt. Zodat de schoenhoes met lopen op zijn plaats blijft zitten. Je kunt eventueel de 

punt van de hoes nog wat opvullen dat hij beter blijft staan. 

Let op: de foto’s van de schoenhoes voor de tovenaar zijn gebruikt, voor het elfje gebruiken we 

andere stof. Namelijk roze/blauwe print en groene rand.  

Foto 13a          Foto 13b  

  



 

 

 

 
 

 

 

 

Foto 14 

 

Foto 15 

 

  



Nu is het elfjes pak klaar. Veel succes! 

Heb je vragen of mis je een onderdeel op dinsdagavond, woensdagavond en 

zaterdagmiddag zijn er altijd dames in de carnavalsloods aan de brandlichterweg. Je 

mag ook bellen naar: Marleen Hermsen 06-23655670. 

- Tip: tasjes mogen niet zichtbaar gedragen worden tijdens de optocht. Het is 

mogelijk om in de loods een stukje extra stof op te halen om een bijpassend tasje 

te maken.    


