
Naaibeschrijving Tovenaar 

 

Onderdelen: 

- Broek goud:    2 voorpanden 

2 achterpanden 

- Jas blauw:   2 voorpanden 

     2 achterpanden 

     2 mouwen 

- Jas paars/zwart:  1 strook plooi achter  

     1 strook rand onderkant jas 

     2 stroken onderkant mouwen 

     2 stroken voorpand jas 

     1 lap getekende ster/maan/bliksem 

- Jas goud:   1 kraag 

     1 lap met getekende ster/maan/bliksem 

- Hoed paars:   2 hoed rand 

     2 hoed punt 

- Hoed blauw:  2 hoed rand 

- Hoed zwarte vlieseline:  1 rand 

- Hoed goud:   Goudband 

1 lap getekende ster/maan/bliksem (rood getekend) 

- Foam:   1 kraag 

     2 stroken onderkant 

     4 stroken mouwen 

- Schoenhoes paars print: 8 stukken + 4x foam stukken (kan ook effen 

paars zijn) 

- Schoenhoes blauw:          2 stroken punten 

 

*Knip alle getekende ster/maan/bliksems uit. (Hou de rood – of kleinste -  

getekende apart voor de hoed)  

* Blauw foam dubbel gebruiken 

  



Broek (goede kant is glans kant) 

Onderdelen: 

 

Broek goud:    2 voorpanden 

2 achterpanden 

Leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar. Naai de middenvoornaad 

dicht. Leg nu de achterpanden met de goede kanten op elkaar en naai de 

midden achternaad dicht. Naai nu de zijnaden dicht. Vervolgens de binnen 

beennaad. Maak boven in een tunnel en trek er elastiek door. Knip de broek op 

lengte en zoom hem om. 

 

Hoed (goede kant is glans kant) 

Onderdelen: 

 

Hoed paars:   2 hoed rand 

    2 hoed punt 

Hoed blauw:  2 hoed rand 

Hoed zwarte vlieseline:  1 rand 

Hoed goud:   Goudband 

    Ster/maan/bliksem  

Let op: het kan zijn dat je 2 verschillende kleuren paars hebt. Zorg ervoor dat 

je donkerste kleur paars aan de binnenkant van hoed gebruikt en voor de 

onderste laag van de rand. 

Pak 1 van de hoed punten. 

Foto 1: Verdeel hier de figuren op en zigzag ze vast. Naai nu de zijnaad dicht. 

Naai ook van de andere paarse punt de zijnaad dicht. Neem de foam punt en 

naai die ook dicht. Stop de foam punt in de punt met figuren en doe de paarse 

punt daar weer in. 

Foto 2: Zigzag de onderrand aan elkaar vast. Pas hem eerst even. Maak hem 

passend. Knip eventueel het foam een stukje kleiner en naai het niet mee. 

Neem nu de hoed randen. Ze zijn iets te groot uitgevallen dus mag je van de 

lange buitenrand eerst +/- 3cm afknippen. 



Foto 3: Naai nu de hoed randen aan elkaar. Nu heb je 4 randen. 2 blauw en 2 

paars. Strijk de vlieseline in de blauwe rand. Leg de paarse rand met de goede 

kanten op elkaar en naai de buitenrand vast. Doe dit ook met de blauwe rand. 

Leg de paarse rand boven op de blauwe en zigzag ze aan elkaar. Leg de paarse 

kant op de goede kant van de punt en speld hem vast. Maak er een plooitje in 

tot hij past en naai dit vast. Naai goudband op de naad van de punt met de 

hoed rand. 

Foto 4: Maak boven in de punt nog een plooi met de hand zodat de punt iets 

krom staat. 

 

Foto 1  Foto 2  

Foto 3  Foto 4  



Jas (goede kant is glans kant) 

Onderdelen: 

 

Jas blauw:   2 voorpanden 

    2 achterpanden 

    2 mouwen 

Jas paars/zwart:  1 strook plooi achter  

    1 strook rand onderkant jas 

    2 stroken onderkant mouwen 

    2 stroken voorpand jas 

    Ster/maan/bliksem 

Jas goud:   1 kraag 

    Ster/maan/bliksem 

Foam:   1 kraag 

    2 stroken onderkant 

    4 stroken mouwen 

Let op: blauw foam dubbel gebruiken.  

 

1: Neem de 2 achterpanden en strijk het plooigedeelte naar binnen. Foto 1en2. 

2: Neem nu de grootste breedste paarse strook. Speldt hem met de goede 

kanten op elkaar naar beide achterpanddelen. Foto 3. 

3: Vouw nu het achterpand met de goede kanten op elkaar en naai de 

gestreken vouw +/- 30 cm dicht. Zo ontstaat er een plooi in het achterpand. 

Foto 4. 

4: Neem nu de uitgeknipte figuren. Verdeel 4 gouden en 4 paarse figuren over 

het achterpand en zigzag die er vast op. Foto 5. 

5: Pak nu de voorpanden. Verdeel +/- 7 figuren maan/ster/bliksem op de beide 

voorpanden. Niet helemaal boven aan want, anders komen ze onder de kraag 

te zitten. Zigzag ze er vast op. 



6: Pak nu het paarse beleg waar een stukje halslijn aan zit. Foto 6. Leg die met 

de goede kant op de verkeerde kant van het voorpand en naai dit vast. Vouw 

het beleg naar de goede kant om en zigzag hem vast op het voorpand. Zorg 

ervoor dat het mooi glad en strak zit. Leg nu de voorpanden met de goede 

kanten op elkaar en naai die +/- 50cm dicht. Laat bovenaan +/- 5cm open voor 

een splitje.   Foto 7. (Goudband er nog niet aan naaien). 

7: Naai nu de zijnaden voor/achterpand met de goede kanten op elkaar dicht 

en de schouder naden. 

8: Maak nu de jas op lengte. De jas komt ongeveer op onderkant kuit. Neem nu 

de langste paarse strook. Leg die met de goede kant op de verkeerde kant van 

de stof onder aan een de jas en naai dit vast. Keer de paarse strook naar de 

goede kant en zigzag hem glad en strak vast. Naai onder in een tunnel van +/-

3.5cm daar komt foam in. Neem het goudband en naai dat vast over de paarse 

strook de zigzaglijn. Foto 8. 

9: Pak nu de mouwen naai het lange rechter stuk met de goede kanten op 

elkaar aan elkaar. Verdeel de rest van de figuren maan/ster/bliksem op de 

mouwen en zigzag ze vast. Foto 9. Pak nu de paarse stroken (+/- 1m lang). Leg 

ze met de goede kant op de verkeerde kant op elkaar en naai het vast. Draai de 

paarse strook naar de goede kant en zigzag hem glad en strak vast. Naai hier 

het goudband overheen. Maak ook hier een tunnel van +/- 3.5cm. Naai de 

mouw dicht. Foto 10. Naai een elastiekje waar een vinger door kan aan de 

binnenkant net boven de tunnel aan de langste naad.  

Dit is voor dat als je de arm omhoog doet de mouw niet omlaag gaat. Naai de 

mouw in het armsgat. De mouw is iets groter. Maak dus bovenaan wat 

plooitjes zodat hij erin past. 

10: Neem nu de gouden kraag. Leg hem met de goede kanten op elkaar en naai 

hem rondom dicht zodat de halslijn open is en trek hem om. Foto11. En druk 

het foam erin. Naai nu de kraag aan de jas. Begin bij het uiteinde van de paarse 

strook. Zorg dat je de plooi in het achterpand strak tegen de halslijn hebt 

liggen. Foto 12. Omdat de naad van de halslijn goed zichtbaar is naai je een 

stukje beignetband daar overheen. Leg de punten van de kraag op de rand van 

de paarse strook en zigzag hem vast. Foto 12. Neem nu het goudband en naai 

dat op de rand van de paarse strook vast. Laat onderaan de tunnel nog even 

open. 

11: Neem nu de foam stroken. De langste is voor de onderkant. De kleinere 

voor de mouwen. Let op! Ze moeten er dubbel in! Neem een strookje stof of 



een touwtje en bind die om het uiteinde van de 2 stroken foam. Doe er een 

veiligheidsspeld aan en trek hem zo door de tunnel. Foto 13. 

Naai nu het laatste stukje goudband vast. Zo zit het foam ook vast. 

Foto 1                                                                        Foto 2 

Foto 3                                                                        Foto 4 

 

 

 



Foto 5                                                                          Foto 6 

Foto 7  Foto 8 

 

 

 



Foto 9                                                                               Foto 10 

Foto 11 Foto 12 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 12 Foto 13 

 

Schoenhoes (goede kant is glans kant) 

Onderdelen: 

 

Schoenhoes paars print:  8 stukken + 4x foam stukken (kan ook effen  

paars zijn) 

Schoenhoes blauw:  2 stroken punten 

Let op: mocht je blauw foam meegekregen hebben, gebruik deze dan dubbel. 

Foto 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 

Foto 2: Trek nu de hoes met foam om. 

Foto 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. 

Foto 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.  



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

strook blauwe 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. 

Foto 1 Foto 1 

Foto 2                                                         Foto 3 



Foto 4                                                                      Foto 5 

 

Nu is het tovenaars 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: Irma Dierselhuis 06-42964140   

 

 

 

 

 

 

    


