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Handleiding kinderschort 
Door Ivy Jansen (Mama Creatief) 

http://www.neven-jansen.be/mama/ 

 

 

 

Benodigdheden 

• keukenhanddoek met een toffe print 

• 2m bijpassend biaislint 

• bijpassend garen 

• eventueel een klein lapje stof voor het beleg dat de 

tunnel zal vormen 
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Werkwijze schort 

Vorm van de schort maken 

1. Bepaal de breedte (20 à 23cm) en de lengte (17 à 22cm) van de flap. 

   

   

2. Teken een vorm voor de armuitsnijding gebaseerd op bovenstaande maten en voeg 

0.7cm naadwaarde toe (= persvoetbreedte). 

Of gebruik de mal op de laatste pagina (inclusief naadwaarde = persvoetbreedte). 

3. Plooi de keukenhanddoek over de lange kant dubbel (goede kant binnen) en speld 

vast. Indien de print het toelaat, leg je best het etiket met de wasvoorschriften 

bovenaan, zodat dit weggeknipt wordt (zie foto bij stap 5). 

4. Duid de helft van de gekozen breedte aan op de handdoek en leg de mal 

(patroonlijn zonder naadwaarde) gelijk met deze aanduiding.  
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5. Schuif de mal eventueel wat naar onder, zodat de hoogte ook overeenkomt met 

degene die je wil. Speld de mal vast op de handdoek en knip uit. 

   

6. Voorlopige resultaat: 

 

Tunnel 

7. Teken enkele extra lijnen op de mal, zodat je die kan gebruiken om het beleg te 

maken (dit wordt de tunnel). Knip daarna dit patroon uit. 

– Breedte tunnel = 1.5 à 2cm, afhankelijk van de breedte van je biaislint 

– Naadwaarde = 0.7cm = persvoetbreedte 
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8. Controleer of de lengte van de mal helemaal overeen komt met de uitsnijding van 

de handdoek (ik plakte aan beide uiteinden nog een strookje van +/- 5mm bij). 

 

9. Knip dit beleg 2x (in spiegelbeeld) uit het extra lapje stof (met aan beide korte 

uiteinden nog 2cm extra naad om af te werken). Sla deze korte randen 2x 1cm 

naar binnen en stik vast.  

OF puzzel het uit de stukken keukenhanddoek die je afknipte (bij mij lukte dit tot 

nu toe altijd, zie overschotjes). Voordeel is dat je op deze manier de randen niet 

meer moet afwerken, en dat je dezelfde stofkwaliteit en print hebt. 
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10. Speld het beleg op de goede kant van de schort en stik op persvoetbreedte. 

 

11. Strijk de naad zo goed mogelijk open (je kan eventueel enkele knipjes aanbrengen 

in de ronding) en strijk de 'naadwaarde' aan de buitenkant van het beleg naar 

binnen. 

   

12. Strijk het beleg naar de achterkant van de schort en speld vast. 
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13. Stik het beleg langs de voorkant vast op 1.3 à 1.8cm van de rand (2mm minder dan 

de breedte die je aan de mal bijgetekend hebt). Zo ontstaat de tunnel. 

   

14. Herhaal stappen 10 tot 13 aan de andere kant van de schort. 

 

Werkwijze lint 

15. Neem 2m biaislint 

16. Vouw dit aan de uiteinden helemaal open 

17. Sla die korte kant een kleine cm naar binnen 

18. Plooi het biaislint terug in vorm (2x dubbel vouwen) 

19. Stik een korte kant dicht, vervolgens de volledige 2m, en dan ook nog de andere 

korte kant 

20. Rijg dit lint vervolgens door beide tunnels. 

Voila, de verstelbare schort is klaar !! 
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