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Pietenmuts maken
Wat heb je nodig:
• Stof:
		
		
		

6 lapjes van 15 cm x 15 cm + strook van 38 x 7 cm voor een pietenpop
6 lapjes van 17 cm x 17 cm + strook van 49 x 7 cm voor een pietje van ca. 6 maanden
6 lapjes van 18 cm x 18 cm + strook van 53 x 7 cm een pietje van 1-2 jaar
6 lapjes van 20 cm x 20 cm + strook van 57 x 7 cm een pietje van 3-10 jaar
6 lapjes van 21 cm x 21 cm + strook van 59 x 7 cm voor een tiener & volwassen pietje

• Elastiek van 2 cm breed:
				
				
•
•
•
•
•
•

30 cm lengte voor een pietenpop
42 cm lengte voor voor een pietje van ca. 6 maanden
46 cm voor een pietje van 1-2 jaar
51 cm voor een pietje van 3-10 jaar
57 cm voor een tiener & volwassen pietje

Garen
Speldjes
Veiligheidsspeldje
Stof - én Papierschaar
Naaimachine
Eventueel een knoopje of bolletje voor
bovenop het mutsje
• En een veer natuurlijk!

knippen:

Knip het taartpunt-vormpje uit in de maat die je wilt maken (papierschaar).
Leg het patroontje op je stof waarbij de pijl van de draadrichting in dezelfde richting loopt als je stof
draadrichting. Neem deze met kleermakerskrijt (of gewoon met pen over op je stof en knip deze uit
(stofschaar). Als je meer lapjes uit dezelfde stof wilt, dan kun je de stof eerst dubbelvouwen en zo 2
lapjes tegelijk uitknippen.
Knip ook de strook, waar  het elastiek straks doorheen komt. Voor de afmeting van de strook zie
omschrijving bij Wat heb je nodig: Stof.
Let op: De patroontjes én de strook zijn al inclusief 1 cm naad, dus je hoeft géén extra naad aan te
knippen.
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Mutsje in elkaar zetten

1.    Vouw één uiteinde van de strook 1 cm naar binnen.
2.    Vouw de strook vervolgens in de lengte dubbel, met de verkeerde kanten op elkaar (dat is het
tegenovergestelde van wat je gewend bent). Stik de lange kant op 1 cm vanaf de kant dicht.
3. Pers de strook mooi plat.
1 zijkant naar binnen
ingeslagen

4.  Steek een veiligheidsspeldje door een uiteinde van het elastiek en rijg deze door de strook. Hiervoor     
      moet je de strook een beetje opstroken.

5.  Overlap het elastiek met 0,5 cm en stik deze met een zizagsteek aan elkaar vast, zodat je een ronde
     cirkel krijgt.

6.  Schuif nu de strookuiteinden over elkaar, waarbij het niet ingeslagen einde van de strook ín het
     ingeslagen einde van de strook komt (dus meteen netjes afgewerkt).
7.  Stik de strook nu langs de rand door zowel de stof als het elastiek dicht.

  

								

Rosie & Me

Page 2 of 4

De onderkant van de muts is nu klaar! Nu de bovenkant nog!
8. Bedenk hoe je de taartpuntjes aan elkaar wilt stikken (welke kleuren naast elkaar). Stik dan eerst 2
puntjes aan elkaar door deze met de goede kanten op elkaar aan 1 zijde op 1 cm vanaf de kant vast
    te stikken.
9. Stik op dezelfde manier het 3e puntje er aan. Nu heb je 3 delen aan elkaar zitten.  
10. Herhaal dit voor de andere kant, zodat je straks 2 halve pietenmuts-bovenkanten hebt.

11. Leg de 2 helften met de goede kanten op elkaar en stik ze aan elkaar vast. Let hierbij goed op dat je
   precies langs het uiterste puntje van de middelste taartpunt stikt....dus niet er in.

12. Draai de spanningsknop van je machine naar een
losse stand en je steekgrootte zo lang mogelijk.
13. Stik nu op 0,5 cm vanaf de kant helemaal rondom
het einde van de cirkel een stiksel zónder dat je
deze aan- of afhecht.
14. Trek nu aan één van de uiteinde van de losse
draden en rimpel de circel rondom aan.
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15. Vouw de elastieke onderkant dubbel en zet aan weerszijde een speld om de helften van de cirkel te  
   markeren. Markeer ook de helft van je bovenkant (dus op de helft van 2 tegenover elkaar liggende     
       taartpunten).

16. Schuif de bovenkant van de muts met de goede kant naar buiten in de onderkant van de muts,  
   waarbij je de speldjes van de boven- en de onderkant met elkaar matched.
17. Verdeel de muts nu gelijkmatig over de onderkant en zet met speldjes aan de naadwaarde van de   
onderkant vast.
18. Zet je machine spanning en steek weer terug naar de normale stand en stik de bovenkant vast.
19. Je kunt de naad nu nog netjes met     
       een zigzag-steekje afwerken.  
20. Je bent er bijna! Alles wat je
       pietenmuts nu nog nodig heeft is    
een veer én eventueel een knoopje
   of pompon voor bovenop je muts.
       Deze zet je met de hand aan.

Hierpedepiet! Klaar is je Pietenmuts!
Fijne Sinterklaas gewenst! - X 										
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