Tutorial Babymutsje
Benodigdheden:
- Rekbare stof zoals jersey/tricot/interlock 40 cm in de lengte, hoe groter het mutsje
hoe meer stof je in de lengte nodig hebt!
- Patroon in de juiste maat, dit kun je downloaden. Wanneer je het patroon hebt
uitgeprint, controleer of het recht van draad teken 10cm lang is. Dan is het patroon
op de goede grote geprint. Het patroon is al inclusief 1 cm naadwaarde.

1. Kies het juiste patroon voor de maat. Het patroon op papier is de helft, leg de stof op de
stofvouw. Of maak van het halve patroon 1 heel patroon zoals op de foto.
*Wanneer je de binnen- en buitenkant een andere stof wilt hebben gebruik je een half
patroon (halve ovaal). En is het belangrijk om aan de onderkant waar de stofvouw is 1 cm
naad te knippen, anders wordt het mutsje 2cm kleiner.
2. Leg vervolgens het patroontje op de stof. Let op de
recht van draad. Speldt het eventueel vast, en knip het
patroon uit. Er zit al naad inbegrepen bij het patroon.

3. Leg de stof met de goede kanten op elkaar en speldt het rondom vast. Stik het vervolgens
helemaal dicht. Je kunt er ook voor kiezen om het in keer te locken.
*Gebruik je twee soorten stoffen, stik dan eerst de delen aan elkaar zodat je een heel ovaal
krijgt.

4. Vouw dubbel in de lengte en daarna in de breedte.

5. Geef nu een knipje van ongeveer 1,5 cm door beide lagen heen. Het ziet er vervolgens dan
hetzelfde uit als op de rechter foto. Je hebt nu aan de boven en onderkant een knipje.

6. Door het gat wat je geknipt hebt keer je het mutsje om naar de goede kant.

7. Vouw nu de buitenkant naar binnen.

8. Nu moet de bovenkant nog worden dicht gemaakt. Kijk naar de print en bepaal wat de
buiten en binnenkant wordt van het mutsje (in dit geval met stipjes maakt dat niet uit, die
kunnen niet ondersteboven staan
). Leg dan de knipopening met de naden op elkaar, let
erop dat de naden goed op elkaar liggen!

9. Stik dit gedeelte goed vast. Zorg dat je een beetje rond stikt, zodat je aan de buitenkant
straks een mooie ronding krijgt.

10. Knip de naad netjes bij en keer je mutsje om. Vouw de rand om en je hebt een baby mutsje!

Even goed strijken en eventueel kan je ook de opgevouwen rand strijken.

Klaar!

