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Een badjas opvrolijken met Mickey Mouse design’s. 
 

 
Hier is de uitleg hou we het patroon van de hand gebruiken voor een bad jas en er de applicatie op maken. 
Het patroon van de handjes kun je ook leuk gebruiken als broekzak op een spijker broek of leuke rok 
 
Benodigd heden  
 
1 x Badja 
1 x Stukje witte stof  
3 x Leuk patroon 
 
1 We beginnen met de handjes te maken op de plek waar de zakken al zaten verwijder deze zakken van de badjas 
    Zodat we op deze plek onze mickey zakken kunnen maken.  
  
2 We gaan beginnen met het borduren van de hand schoen zakken. 
    Leg een onderspoeltje in de machine met zwarte ondergaren zodat de achterkant ook mooi zwart wordt   
    Leg de witte stof in de ring op het plakvlieselinne en laat de machine lopen  
 

    
 
3 Nu krijgt u dit te zien als de machine stopt nu knipt u de overtollige stof weg 
    Alleen aan de bovenkant waar hij vast gestikt zit de rest dus niet!!!!!!!!!!!   
 

           
 

 
4 hierna zig zag de machine het geheel af en daarna borduurt hij netjes de rest van het patroon. 
   

              
 



5 Haal dit geheel uit de ring en leg het even  aan de kant. 
    Doe nu nieuw plakvlies in de ring samen met de badjas zodat we nu de zak er op kunnen borduren. 
 
6  Laat nu de machine weer lopen er komt nu een lijn op de badjas te staan waar de zak komt te zitten op de badjas.  
   

        
 
7 Pak nu de witte handschoen en leg deze precies op de lijn die op de badjas staat  
   De boven kant moet nu doorlopen in een lijn boven bij de handschoen. 
   (je kan hem vast zeen met kopspeldjes maar niet op de plek waar hij nog moet borduren) 
 

    
 
8 Laat de machine weer lopen nu zet hij de witte stof vast  knip nu de overtollige stof weg  
   En laat de machine nu de machine het geheel mooi afstikken  
 

         
        
9 Als dit klaar is kunt u het geheel uit de ring halen en alles herhalen voor de zak aan de andere kant  
   Met zwarte ondergaren in de achterkant ook gelijk mooi afgewerkt  
  

           
 
10 U ziet nu dat de bovenkant los is gebleven en je daar met je hand in kunt gaan 
 

        



            
 
11  Let er op dat u een linker en een rechter
 

 zak heeft!!!!!! 

12 Ook leuk is om aan de voorkant van de badjas een kleine mickey Mouse te maken ter hoogte van de borst. 
     Als u een badjas heeft met twee kleuren is het leuk om op de achterkant een mickey te maken die zeg maar  
     Net over het randje kijkt te borduren met een applicatie patroon. 
 
13 Hier enkele foto’s / voorbeelden hoe het er uit kan komen te zien als je klaar bent. 
 

 
 

Groetjes Mario en Monique  
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