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Herbruikbare 
inlegkruisjes 
 
Benodigdheden voor 1 inlegkruisje: 
 

• Stof: 100 % katoen 20cm (h) op 40 cm 
(b) 

• Stof: Badstof of bamboe badstof 20 (h) 
op 7,5 cm (b)  
(eventueel gerecycleerd van een 
badhanddoek of washandje) 

• 1 drukknop of colorsnaps 
• Naaimachine en draad 
• Strijkijzer 
• Tijd: 40 min 

 
Knip de patroondelen 1 & 2 uit.  
 
Vouw je katoenen stof dubbel, met de goede kanten op elkaar. Zo heb je een stuk stof van 
20cm op 20cm. (Ruim voldoende om 2 stukjes van deel 1 uit te krijgen.) 
Speld het patroon (deel 1) vast op de stof en knip uit. 
Haal je patroon van de stof en speld eventueel de twee lapjes stof aan elkaar vast. Zo voorkom 
je dat deze verschuiven onder de naaimachine. 
Leg je stoffen onder je persvoetje van je machine en stik met een steeklengte van 2,5 mm, op 
0,5 cm van de naad, rondom de beide stoffen. Laat een keergat van +/- 5 à 7 cm open. 
Knip overtollige stof af indien nodig en keer om. Trek je stof recht aan de naden en strijk de 
naden plat. Stik nu nog eens rondom rond, op +- 2 mm van de rand. Eventueel met een ander 
kleur draad. 
 
Speld het patroon (deel 2) op het stuk badstof en knip uit. Spelt de badstof op het katoenen 
deel 1, dat je eerder maakte. Stik a.d.h.v. een zigzag of andere afwerksteek deel 2 op deel 1. 
 
Bevestig de drukknop op de daarvoor voorziene plek (op de vleugels van deel 1). 
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Zakje voor 
inlegkruisjes 
 
Benodigdheden voor 1 zakje: 
 

• Stof: 100 % katoen 30cm (h) op 30cm 
(b) 

• Versiering (restje van 5cm biaisband, 5 
cm paspelband, 5cm stof met andere 
kleur of label van eigen merkje)  

• Naaimachine en draad. 
• Strijkijzer 
• Tijd: 20 min 

 
Knip het papieren patroon uit. 
 
Vouw je stof dubbel, met de goede kanten op elkaar, zodat je een lengte hebt van 25 cm en 
een breedte van 15cm. Spelt je patroon op de stof en knip uit.  Je hebt nu 2 stukjes stof.  
 
Speld je versiering tussen de twee lappen stof, aan één van de korte zijden. Stik beide korte 
zijden dicht en knip resterende stof af op 0,5 cm van de naad. Keer de stof met de goede 
kanten naar buiten. Controleer nu of je versiering goed zit en vast zit. Strijk je werkstukje even 
plat, zodat alle naden mooi plat liggen. Stik nogmaals over de korte zijde aan de goede kant 
van de stof. Dit is een fijn sierstiksel op ongeveer 2mm van de rand. Strijk de korte zijde (waar 
je versiering zit) op 3,5 cm naar binnen en de andere zijde mag ook naar de andere korte zijde 
gevouwen worden en mag een kleine 5 mm boven de andere korte zijde uitsteken. LET OP: 
zorg ervoor dat de flap met de versiering onder de grote flap zit! Speld dit even zo vast en stik 
de lange (open) kanten dicht, op 5 mm van de rand. Werk de rand nog af met een zigzagsteek 
of met de lockmachine. Zo blijft je zakje extra stevig! Nu enkel je zakje nog binnenstebuiten 
keren en je bent klaar! 
 


