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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Genaaide organizer

Benodigde materialen:
stof bruin met witte punten, uni oranje en oranje met witte pun-
ten, volumevlies, schildersdoek, satijnen lint in roze, knopen in 
roze, oranje, en naar keuze met patronen, naaigaren, naaimachine 
naalden, sleutelhanger met karabijnhaak, halve ring, bont pompon

Benodigd gereedschap:
naaimachine, kleermakers-
schaar, kleermakerskrijt, 
spelden, snelnieter, naainaal-
den
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Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Genaaide organizer
Een nuttige helper die u helpt om orde te houden en  

een frisse wind door uw huiskamer laat waaien!

Eerst worden de afzonderlijke stoffen op maat geknipt en op de bruine basisstof de latere rangschikking van 
de zakken en linten opgetekend. Knip het volumevlies op dezelfde afmeting als het schildersdoek en leg het 
samen met de gestippelde stof in bruin mooi glad op het schildersdoek. Teken de grote van het schildersdoek 
op de bruine stof af. Knip uit de stof in oranje 4 stukken van 11 x 15 cm, 1 stuk van 17 x 4 cm en 1 stuk van 3 
x 24 cm. Uit de gestippelde stof in oranje knip je 2 stukken van 11 x 15 cm en 2 stukken van 11 x 11 cm (alles 
inclusief naadtoeslag!).

Leg de stukken stof op het schildersdoek en teken de contouren met kleermakerskrijt op. De 3 zakken wor-
den 4 cm van de onderkant en 6,5 cm van de bovenkant opgetekend. De zak met stippen boven links is 15 cm 
van de bovenkant en 10 cm van de linker rand verwijderd. Op dezelfde hoogte, ongeveer 8 centimeter naar 
rechts, wordt het lint voor de sleutelhanger opgenaaid. De knoopsluiting boven teken je 5 cm van de boven-
kant en ongeveer 8 cm van de beide zijden verwijderd op.

Benodigd gereedschap:
naaimachine, kleermakers-
schaar, kleermakerskrijt, 
spelden, snelnieter, naainaal-
den

Benodigde materialen:
stof bruin met witte punten, uni oranje en oranje met witte pun-
ten, volumevlies, schildersdoek, satijnen lint in roze, knopen in 
roze, oranje, en naar keuze met patronen, naaigaren, naaimachine 
naalden, sleutelhanger met karabijnhaak, halve ring, bont pompon
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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Genaaide organizer
Sleutelkoord: Vouw het stuk van 18 x 6 cm in de lengterichting, ver-
keerde kanten op elkaar samen, strijk het en zet het lint met een paar 
spelden vast. De spelden moet je altijd tegen de naairichting insteken, 
dan kun je er veilig overheen naaien. Daarna draai je het naar de rech-
terkant en strijkt het glad. Je moet nu een rechthoek van ongeveer 3 x 
16 cm hebben. Rijg de halve ring door de band en leg het op de juiste 
plaats op de basisstof. Let op - je moet de band naar boven leggen, ca. 
0,5 cm van de open zijde verwijderd op de bruine stof naaien, afhechten 
en de band naar beneden laten hangen. Naai nog 2 qua kleur bijpassende 
knopen op de band en versier de bovenste rand met het satijnen lint in 
zuurstokroze.

Zakken onder: Leg steeds twee dezelfde rechthoeken links op links op elkaar en naai ze op een korte 
zijde samen, ongeveer 0,5 van de rand verwijdert. Strijk de naadtoeslag uit elkaar en draai de stof om (naar 
buiten), op de bedrukte zijde. Naai nu deze drie stukken aan elkaar. Leg hierbij een unikleurig en 1 gestipt 
rechthoek op elkaar, met spelden vastzetten en 0,5 cm van de rand verwijderd op de lange zijde aan elkaar 
naaien. De open korte zijden van de zakken moeten allemaal in dezelfde richting wijzen! Daarna de nog open 
lange zijde van de gestippelde stof op de derde effen zak leggen, aan elkaar naaien en de naadtoeslagen uit 
elkaar strijken. Ca. 2,5 cm van de bovenkant het satijnen lint vastzetten en met een brede zigzagsteek op de 
zakken opnaaien. Alles mooi glad strijken!

Benodigd gereedschap:
naaimachine, kleermakers-
schaar, kleermakerskrijt, 
spelden, snelnieter, naainaal-
den

Benodigde materialen:
stof bruin met witte punten, uni oranje en oranje met witte pun-
ten, volumevlies, schildersdoek, satijnen lint in roze, knopen in 
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N° 103.633

©
 A

du
is

com

7.

8.

9.

10.

Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Genaaide organizer
Leg de aan elkaar genaaide zakken rechthoek met de open zijde op de onderste ingetekende rand van het 
basismateriaal en zet het vast met spelden. Naai ze langs de lange zijde dicht, ca. 0,5 cm van de rand verwij-
dert. Daarna kun je het zakje naar boven buigen. Sluit de zijden, door de randen ongeveer 1 cm naar binnen 
te buigen en 0,5 cm van de rand verwijderd te stikken. Deze twee naden blijven zichtbaar! Alternatief: Je kunt 
ook van tevoren alle randen naar binnen buigen en alle naden zichtbaar en in de naaddoorgang naaien!
Je hebt nu 1 zak op het basismateriaal. Om hier 3 stuks van te maken, naai je precies in de naad tussen de uni 
en gestippelde stof tot ongeveer 1 cm voor het stofeinde de beide stoffen aan elkaar.
Tot slot naai je nog met de hand 2 knopen op het satijnen lint.

Kleine zakje: Hetzelfde herhaal je met de twee gestippelde vierkantjes - eerst aan de ene kant samen 
naaien, naadtoeslag openstrijken en het satijnen lint opnaaien. Dan de open zijde op de bruine stof naaien, 
naar de goede kant omslaan, de randen van de zijkanten naar binnen buigen, zichtbaar ca. 0,3 cm van de rand 
verwijderd aannaaien. Of je draait van tevoren alle randen naar binnen en naait de 3 zijden zichtbaar in een 
stuk door.

Benodigd gereedschap:
naaimachine, kleermakers-
schaar, kleermakerskrijt, 
spelden, snelnieter, naainaal-
den

Benodigde materialen:
stof bruin met witte punten, uni oranje en oranje met witte pun-
ten, volumevlies, schildersdoek, satijnen lint in roze, knopen in 
roze, oranje, en naar keuze met patronen, naaigaren, naaimachine 
naalden, sleutelhanger met karabijnhaak, halve ring, bont pompon
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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
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Benodigd gereedschap:
naaimachine, kleermakers-
schaar, kleermakerskrijt, 
spelden, snelnieter, naainaal-
den

Genaaide organizer
Knopenlint: Vouw het stukje stof in de lengte samen (verkeerde 
kanten op elkaar ), zet het vast met spelden en naai deze samen. 
Strijk de naden open en draai deze naar rechts, weer strijken. De 
open zijde ongeveer 0,5 cm naar binnen ombuigen en zichtbaar 
ongeveer 0,3 cm van de rand opnaaien, waarbij de middelste knoop 
ook op de bruine stof wordt genaaid, om het lint vast te zetten. Als 
laatste naai je het satijnen lint links en rechts met de hand op de 
bruine stof en zet het vast met de 3 knopen. De middelste knoop 
weer op de bruine stof mee vastzetten!

Bont pompon-sleutelhanger:
Knip van het elastische koord ongeveer 6 centimeter af en bindt er zoals op de afbeelding aangegeven een 
knoop in. Deze knoop naai je aan de bont pompon vast en bevestigd deze aan de band aan de sleutelhanger.

Leg de kant-en-klaar genaaide en versierde stof op het vlies en 
het schildersdoek en draai het geheel om. De ingetekende om-
trekken van het schildersdoek helpen je, om de juiste positie 
te vinden. Trek alles mooi stevig aan en bevestig de stof aan de 
achterkant van het schildersdoek met een snelnieter.

Benodigde materialen:
stof bruin met witte punten, uni oranje en oranje met witte pun-
ten, volumevlies, schildersdoek, satijnen lint in roze, knopen in 
roze, oranje, en naar keuze met patronen, naaigaren, naaimachine 
naalden, sleutelhanger met karabijnhaak, halve ring, bont pompon




