
V IR die hele stel benodlg IY twee slukke 
bedrukte lakenstof in kontrasterende kleure , 
Vir matenaal met 'n breedte van 240 em het 
IY 60 em nodlg, vir 'n breedte van 90 em 1,60 
m en Vir 'n breedte van 115 em, 1,20 m, 'n 
Ekslra stukkle IS nodlg VIr die gordel van die 
lroelelhanddoek. Gebruik oorskielstukkles 
om handdoek te versler. 

KLERESAK EN MAT JIE 

BENODIGDHEDE: 50 em matenaal mel 'n 
breedle van 240 em: 40 em matenaal tn 'n 
KonlraSlerende kleur mel 'n breed Ie van 240 
~m, 50 em 115 em-bree deurgeslikle WII ma
tenaal ; 80 em 103 em·bree medlumgewig 
Nal1eersel: 40 x 60 em plasllekdoek: 50 em 
drukknopleband met knoples 5 em van me
Kaar: bypassende gare, 

KNIPWERK 
Knlp ull die bedrukte malenaal: 2 sakhelfles 
46 x 37 em : 1 bUitesak 46 x 23 em: 1 mat 33 
,52 em. 

Knlp Ult die kontrasterende matenaal : 2 
sakkant skUlnsstroke 12 x 71 em: 2 ~aketnd· 
skUlnsstroke 12 x 49 em: 2 handvalsels t 2 x 
96 em: I sakvoenng 46 x 6 em: 2 matkant· 
,kulnsslroke 6 x 55 em: 2 matetnd-skUlns
stroke 6 x 36 em . 

Knlp Ull die deurgesllkte malenaal : 1 sak
voenng 46 x 71 em: t blnnesak 46 x 71 em. 

Knlp UII die watteersel : 1 sakvoenng 46 x 
71 em: 1 sak 46 x 23 em: 2 handvatsels 4,5 x 
96 em : 1 mat 33 x 52 em, 

Knlp ull die plastlek: 1 matvoenng 33 x 52 
em, 

STIKWERK 
Sak: Aile some IS 1.5 em breed tensy anders 
aangedUl, 

Berel die skutnsstroke voor deur some 
aan die verkeerde kant te pars op die lang 
~ye, Vou In die hellte met die verkeerde 
kante na mekaar en pars, Hervou slegs die 
elndstroke met die regte kante na mekaar en 
Silk by die punte aanmekaar. Dun die naat Ult 
en keer die regIe kant na bUlte, 

Maak die bUitesak deur die watteersel Ius, 
sen die verkeerde kante van een bedrukte 
en een konlrasterende sak vas te ryg , Bind 
een lang sy Vir die sakbokant. Ryg die bUlle
sak aan die een kant van die kleresak vas 
met die verkeerde kanl van die bUitesak en 
die regte kant van die kleresak teenmekaar, 
en met die onder- en sykante van die sakke 
!eenmekaar. 

Ryg met die verkeerde 'kanle leenmekaar 
die kleresakhelfles by die onderpunte aan
rnekaar, Inslullende die bUitesak, Pars die 
nale na een kant en werk met bostlksel vas, 
Ryg die watteersel aan die verkeerde kant 
Jan die kleresak vas, Stik deur die bUitesak 
om dlt In twee gelyke helltes te verdeel. 

Silk die bUllesak 1,5 em van die lang kanle 
Jan die verkeerde kant. Plaas die verkeerde 
kant van die bUltesak teen die regIe kanl van 
lie gewatteerde voertng met die een lang 
kant 6 em van die een kort voenngkant. Silk 
Jle onderpunt van die bUilesak vas, Ryg die 
<anle aan die voenng vas, Plaas die ver
><e rde kante leenmekaar sodal die sakke 
aan dlesellde kanl IS. Ryg die kleresak en die 
voenng 2,5 em vanal die bUilekante aanme
kaar Werk die syvoenngs mel bosllksel naby 
die voenng aan die bUitekant aanmekaar 
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Berel die handvatselmalenaal op dlesellde 
wyse as die elndstroke voor en plaas die 
watleersellussenin , Werk mel bostiksel reg
oor die lang kant en langs die mlddel van die 
handvatsel vas, 

Werk die handvatsel met bostlksel aan die 
bUilekant van die kleresak aan die etndstroke 
vas, 10 em vanal die synate (slen diagram 2), 

Sny twee dubbele slroke hegband met 
ses knoples elk, Stik aan die blnnekanl van 
die kleresak onder die elndslroke vas, Sny 
een dubbele stuk hegband (15 em. 4 kno
pies), SIlk aan die elndstroke tussen die 
handvatsels vas (51 en diagram 2) , 

MAT: Ryg die watteersel lussen die ver· 
keerde kanl van die bedrukte matenaal en 
die plastlek vas, Laal loe VIr some van 1 em, 
Bind kanle 5005 VIr sak, 

BERESAK 

BENODIGDHEDE: 20 em 240 em-bree 
matenaal. 60 em 240 em-bree kontraste
rende malenaal : 130 em 12 mm-bree brode
ne anglalse, 50 em 13 mm-bree lInt : klere
makers-grallekpapler: klerehanger ; plenng. 

KNIPWERK: Maak 'n patroon VII die 
hangeroonreksel deur die hanger op die pa
pier Ie plaas en die bokant al Ie Irek. Laal 1,5 
em VIr die nale loe en trek regUit Iyne VIr die 
sy- en onderkanle, 

Knlp Ull die bedrukte malenaal : 2 hanger
oonreksels 15 x 43 em: 1 haakoorlreksel 3 x 
15em: 1 mlddelsak 18x43 em: 1 bosak 15 x 
43 em: 1 ondersak 20 x 43 em, 
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Knlp Ull die konlrasterende matenaal 1 
ruglaag 60 x 43 em: I bosakvoenng 15 x 43 
em: I mlddelsakvoenng 18 x 43 em, Ion· 
dersakvoenng 20 x 43 em, 4 lussensak
Woke 3,5 em breed en onderskeldelik 16 
em, 2 x 19 em en 21 em lank, 

STIKWERK: Some IS I em breed lensy 
anders aangedul. 

SIlk VII elke sak die sak en voenng langs 
die bokant van die lang kanl aanmekaar mel 
die regte kante teenmekaar. (Maak seker dat 
die drukpatroon In die rege ngltng wys), Vou 
die sak en voenng met die verkeerde kante 
na mekaar en stlk langs die oop kante aan
mekaar, Pars 'n soom aan die onderkant tn , 
Plaas die verkeerde kant van die bosak leen 
die regte kanl van die ruglaag sodat die on
derkant van die sak 17,5 em van die borand 
van die ruglaag IS. Plaas die mlddelsak op 
dleselfde wyse 36 em van bo en die onder
sak sodat die onderkant gelyk IS met die rug
laag se ondersle rand, Silk die sakke onder 
en aan weerskante aan die ruglaag vas, 

Pars some van 8 mm elk In die lang kanle 
van die lussensakslroke. Vou 1,5 em aan 
elke punt In, Verdeel die Iwee boonste sakke 
soos volg In die helfte, Deel die ondersle sak 
In dne dele, vou een punt van die slrook oor 
die borand van die sak en die ander gelyk 
mel die onderkant. Silk aan albel kante vas, 
Ryg die sakke en ruglaag met die regIe kante 
leenmekaar aan die voenng vas, GebrUlk die 
plenng as slab loon am die ondersle hoeke te 
rand , Sny oonollige malenaallangs die kanle 
weg, Keer die sak Ult en werk met bosllksel I 
em van die kante en onderkant. 

Vou die rande van die haakoortreksel In. 
Stik rondom die haak van die hanger. Pars 'n 
soom van 1,5 em aan die lang regUit rand van 
die hangeroonreksel. Plaas die regie kanle 
leenmeka3r en SIlk die sy- en bokante: laal 
'n opening van 2 em In die mlddel van die 
bokant. Keer UII en plaas die hanger In die 
oortreksel. Werk die haakoonreksel aan die 
hangeroortreksel vas, 

Knlp dne slukke brodene anglalse van 45 
em elk en vou 1 em aan elke punl In, Ryg een 
sluk oar die bokant van die sakkestrook 50-

dal die onalgewerkle rande gelyk IS, PI~as 
die sakgedeelte In die hangeroortreksel en 
deurstlk mel bosteek, Vou die onafgewerkte 
rande van die oorblywende brodene anglalse 
In en werk met bosllksel oar die onderkanle 
van die bo- en mlddelsakke vas, Bind 'n lint 
am die haak, 

TROETELHANDDOEK 

BENODIGDHEDE: 90 em gO-em-bree 
handdoekmatenaal: 3,5 m 25 mm-bree 
skUlnsband: bypassende gare: plenng, 

KNIPWERK: Knlp die malenaal vlerkanllg 
,nd,en nodlg, Knlp een hoek af soos aange
dUi In diagram 3, GebrUlk die p,enng as 'n 
slabloon am die ander dne hoeke Ie rand, 

STIKWERK: Stlk some van 1 em In, vou 
die malenaal sodal die verkeerde kante teen
mekaar IS en hoeke A bymekaar IS, SIlk 'n 
naat tussen A en B en rand die punt soos 
aangedul In diagram 4, Dun nate Ult en werK 
hulle al. Bind bUilenSle onalgewerkle nale 
met skulnsband, • 



MAAK 
BADTYD 

TROETELTYD 
Die klere- en doekesak, badmatjie, 

beresak en troetelhanddoek kan 
badtyd vir ma en baba aange

naam maak. Kies kleure wat by 
jou bad- of kinderkamer pas 
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