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Benodigdheden  
• Zakje madeliefje: katoenen stofje van 33 bij 33cm plus 60 cm lint of 

iets dergelijks en 1 mooie kraal. 
• Zakje maantje: katoenen stofje van 22 bij 22cm plus 40 cm lint of iets 

dergelijks en 1 mooie kraal. 
• Naaimachine. 
• Bijpassend naaigaren. 
• Strijkijzer, schaar of rolmes, centimeter, rijgpen of veiligheidsspeld 

voor het lint, dikke naald voor de kraal. 

Benodigdheden 
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Kadozakje M&M 

Neem voor madeliefje een lapje van 33 bij 33cm. 
Neem voor maantje een lapje van 22 bij 22. 

Werk het lapje aan rondom af met zigzag of lock. 
Dit hoeft niet persé. 

Strijk aan twee tegenover elkaar liggende kanten 
een stukje naar binnen van 1cm breed en 10cm lang. 
Dit hoeft niet heel precies.  

Dit vormt het split aan de bovenkant. 

Strijk vervolgens een zoom van 1,5 of 2cm in de  
bovenkant en naai deze.  
 
Dit vormt de tunnel. 
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Haak een koordje, of neem lint of iets anders wat je leuk vind en rijg dit door de tunnel. 

Haal door de beide uiteinden een mooie kraal.  
Leg vervolgens een knoop in de uiteinden. 

Leg het lapje dubbel, naai de onderkant en de  
zijkant tot zo’n 5cm van boven. 

Keer het zakje. 

Het leuke is dat je voor iedere maat popje  
en voor elk kadootje zo’n mooi eenvoudig zakje kunt maken. 
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Voor meer brei- haak- en naaipatronen voor kleertjes in diverse  
maten en voor meer poppatronen en materialen kijk op  

www.anki-art.nl.  

Instructie video’s vind je ook op de website en op  
het YouTubekanaal van Ankie Degenkamp.  

http://www.anki-art.nl
https://www.youtube.com/channel/UCixK-iYLiX4SXhYMyFiWA6A

