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Hedendaagse hoes  
 met stijlvolle split

Een gedateerde poef geeft u een heel nieuw leven 
met een nieuwe hoes. Deze hoes met split is behal-
ve elegant ook tijdloos en past dus in elk interieur. 

• Kies een stof zonder motief, want met een 
motief wordt het veel moeilijker om alle afzon-
derlijke delen mooi te laten passen. 
• Was de stof een keer voor u aan het naaiwerk 
begint, want stof krimpt vaak bij een eerste 
wasbeurt.
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STAP 1
Bovenvlak: meet het bovenvlak van de poef. 
teken deze afmetingen op patroonpapier en te-
ken langs elke zijde een naadwaarde van 1,5 cm. 
Leg het patroonpapier op de stof en knip uit. 
Bovenste zijkant tot aan de poten: meet de 
lengte van één zijde van de poef en vermenigvul-
dig met 4 (voor de 4 zijden). teken deze lengte over 
op patroonpapier en reken er 3 cm naadwaarde bij 
(voor elke kant 1,5 cm). Meet nu de hoogte van de 
poef tot aan de poten, teken deze over op patroon-
papier en reken er 3 cm naadwaarde bij (voor elke 
kant 1,5 cm). Leg het papier op de stof en knip uit. 
Onderste zijkant met split: teken de lengte van 
de bovenste zijkanten opnieuw over op patroon-
papier (inclusief naadwaarde van 3 cm: 1,5 cm 
aan elke kant) en reken er per split 20 cm bij (80 
cm voor vier splitten). Meet nu de hoogte vanaf 
de poten tot aan de grond + 1 cm (de stof mag 
1cm op de grond hangen), teken deze over op het 
patroonpapier en reken er 3 cm naadwaarde bij 
(voor elke kant 1,5 cm). Leg het papier op de stof 
en knip uit.

STAP 2 
overlock alle geknipte delen. of werk af met een 
zigzagsteek.

STAP 3 
De splitten op de onderste zijkant tekent u als 
volgt: aan de uiteinden van de stof tekent u 1,5 cm 
naad af. teken de lengte van één zijde af. Daarna 
tekent u 2x 10 cm af. Dit heeft u nodig voor 1 split. 
Herhaal deze stappen (1,5 cm – lengte één zijde – 
10 cm – 10 cm – lengte één zijde – 10 cm – 10 
cm – lengte één zijde – 10 cm – 10 cm – lengte 
één zijde – 10 cm – 10 cm – 1,5 cm).

• naaimachine

• garen

• lintmeter

• krijt

• kopspelden

• stofschaar

• stof (Rituels van Casamance -  

www.casamance.fr) 

• patroonpapier

Knip de afzonderlijke patroondelen steeds in de-
zelfde richting. Er kunnen immers verschillende 
glansgraden in de stof zitten. 

STAP 4 
Plooi de punten waar split begint en eindigt naar 
het middelpunt van de split. speld de stof vast 
in de richting van de split, zo kunt u gemakkelijk 
over de spelden heen stikken. 

STAP 5 
stik de splitten vast op 1 cm van de rand.

STAP 6 
speld nu de bovenste zijkant zonder splitten 
vast aan de onderste zijkant met splitten, leg 
hiervoor de rechtse kanten van de stof op el-
kaar. De twee stukken zijn nu even lang. stik 
de uiteinden op 1,5 cm van de rand toe, zodat 
u een rok verkrijgt om aan het bovenvlak vast 
te spelden.

STAP 7 
Leg de rechtse kant van de stof van het bo-
venvlak op de rechtse kant van de stof van de 
zijkant. Begin met de eerste hoek te spelden 
zodat de splitten mooi overeenkomen met de 
hoeken van het bovenvlak. speld nu het vol-
ledige bovenvlak vast aan de zijkant. Wanneer 
u speling hebt, verdeel dit dan mooi over de 
zijden, zodat alles mooi uitkomt en de hoe-
ken mooi op elkaar liggen. stik het geheel op 
1,5 cm van de rand vast. stik telkens tot juist 
op de hoek, laat uw naald in de stof zitten en 
draai de stof voorzichtig zodat u aan de vol-
gende zijde kunt beginnen. 

STAP 8 
strijk het geheel mooi glad. Pas de hoes over 
de poef en speld de zoom af. stik de zoom 
mooi rond. 
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