Zo maak je je eigen roodkapje:
Door: Cieleke van Binnenstebuites.nl

Benodigdheden

Patroon

1. Meet van kruin tot schouders (aan de zijkant
van het hoofd)

2. Meet van schouders tot knie

3. Meet de breedte van de schouders

4. Teken het patroon over op patroonpapier
mijn cape is voor meisjes van 3-4 jaar als je
kindje ouder of jonger is zal ie dus iets groter of
kleiner moeten worden. Maak dan gebruik van
de maten die je op hebt gemeten.

5. Vouw de fleece lap dubbel en leg hier de
patroondelen op met de juiste kant tegen de
vouw

6. Prik de patroondelen met een speld vast en
knip ze netjes uit.

7. Vouw nu de cape zoals op het voorbeeld de
puntjes van de kraag tegen elkaar. Maak evt. gebruik van de meting vd schouders om te weten
waar je de hoekjes rond af moet knippen.

8. Je complete cape ziet er nu zo uit als het goed
is.

9. Naai de schouders onder de machine dicht,
let op alleen het stukje waar je net de hoekjes
vanaf hebt geknipt anders kom je niet uit met
het kapje.

10. Naai nu de achterkant van het kapje dicht.

11. Leg de cape met de naad van de schouders
aan de binnenkant neer en leg het kapje er juist
bovenop zodat de kraag aan de onderkant van
het kapje komt. Let op dat je de naad van het
kapje aan de binnenkant hebt.

12. Naai nu het kapje aan de cape

13. Hij kan nu al gedragen worden als je bij de
naad waar het kapje aan de cape zit een lintje
naait aan beide kanten. Hiermee maak je de
cape dicht aan de voorkant.

14. Als je een mooie gevoerde (Binnenstebuites)
cape wil hebben die je bovendien aan 2 kanten
kunt dragen dan herhaal je wat hier boven staat
nog een keer met een andere mooie stof die erbij hoort.

15. Leg de 2 capes met alle naden aan de buitenkant tegen elkaar en naai ‘m rondom helemaal
dicht. Let op hou een gat aan de onderkant van
de cape open en vergeet niet de lintjes tussen
de kapjes te naaien. Het lint hangt dan aan de
binnenkant van de cape zodat het goed zit als je
hem binnenstebuiten keert.

16. Haal de hele cape nu binnenstebuiten door
het gat dat je hebt opengelaten.

17. Naai nu de cape helemaal rondom dicht, dus
ook het gat aan de onderkant.

18. Je Roodkapje cape is klaar! Nu snel het bos in
om de wolf te zoeken? Of oma koekjes te brengen? Zelf dat appeltje opeten onderweg kan natuurlijk ook.

