counting sheep

slaapzak voor baby’s en peuters
Net voor bedtijd duffel je je kleintje in een slaapzak: klaar voor zoete dromen met warme voetjes. Ben jij lid van Team No Sleep en moet je er bij
maneschijn nog uit voor een voeding en luierwissel? Deze slaapzak is zo
ontworpen dat je de flap vooraan kunt openen en het schouderstukje aan
kunt laten tijdens het veschonen: je spruit hoeft dus niet helemaal uit zijn
warme nestje. Door de dubbele laag stof in het
bovendeel en de enkele laag aan de voetjes zorgt COUNTING SHEEP voor
een ideale warmteverdeling.

Maten
Counting Sheep is getekend voor baby‘s en peuter tot een jaar of twee. De leeftijden in de tabel zijn uiteraard indicaties voor een kind met een gemiddelde lengte. Maak je een slaapzak als cadeau voor een boreling, dan is 6 maand een
veilige maat.

Nodig
BENODIGDE STOF EN VOORBEHANDELING
Counting sheep is getekend voor rekbare stof van middelmatige dikte, zoals French Terry of Punta di Roma.
Was de stof om krimp te voorkomen en om ze soepel te maken tegen een babyhuidje. Goed om weten: de About Blue
stoffen zijn OEKOTEX 100 gecertificeerd: er zijn geen chemicaliën gebruikt bij de productie. Wanneer je voor kleine kinderen naait, is het extra belangrijk om voor stoffen te kiezen die dit label dragen.
Werk de stofranden niet af voor je begint met naaien: de handleiding geeft aan wanneer je dat moet doen.
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De aangegeven hoeveelheid stof is als volgt berekend voor stof van 1 m 45 breed:Er zijn uiteraard ook andere stofcombinaties mogelijk, bijvoorbeeld door twee in plaats van drie stoffen te gebruiken. In dat geval knip je bijvoorbeeld deel A,
B en C allemaal uit dezelfde stof. Je hebt dan nog steeds maar 1 keer de aangegeven stofhoeveelheid nodig voor deel A:
deel B en C kunnen hier nog naast.

MAAT

0

6 maand

1 jaar

2 jaar

AFGEWERKTE HOOGTE

60 cm

75 cm

85 cm

95 cm

STOF A

70 cm

85 cm

95 cm

110 cm

STOF B + C

70 cm

85 cm

95 cm

110 cm

STOF D + E

40 cm

40 cm

50 cm

60 cm

DRUKKNOPEN
Voorzie 8 drukknopen voor maat 0 en 6 maand, 10 voor maat 1 en 2 jaar.. Wij geven de voorkeur aan jerseyknopen met
een diameter van 10 of 11 mm: dit zijn metalen drukknopen die met een aantal verschillende ‚pinnetjes‘ in de stof vast
zitten. De maat is belangrijk: als je een maat kleiner neemt (babydrukkers, 8 mm) zijn de metalen pinnetjes niet lang
genoeg voor de dikte van de stof. Plastic drukknopen type KamSnap of ColorSnap kunnen ook.

VERSTEVIGING
De plaats waar de drukknopen komen verstevig je met dunne
opstrijkbare tussenvoering, bijvoorbeeld Vlieseline H180 of H200.

Knipschema
NAADWAARDE
Naadwaarde is overal inbegrepen in de patroondelen.
A - FLAP
› Knip 1 keer op stofvouw.
› Markeer de plaats van de drukknopen met uitwisbare stift of krijt op de goede kant van de stof.

A

C

B

D

B - SCHOUDERPAND
› Knip 2 keer, een keer gewoon en een keer gespiegeld.
C - RUGPAND
› Knip 1 keer op stofvouw.
› Neem de markeringen over op de goede kant van de stof, in de naadwaarde.
D - BELEG SCHOUDERPAND
› Knip 2 keer: een keer gewoon en een keer gespiegeld.
E - BELEG RUGPAND
› Knip 1 keer op stofvouw.

VERSTEVIGEN
Verstevig de grijze zone van stofdelen B (schouderpanden) en D (beleg
schouderpanden).
Voor de flap knip je de versteviging alvast, maar je strijkt ze pas op in stap 2 van de handleiding.
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Tip!
Wil je graag spiegelende streepjes, zoals in dit voorbeeld? Knip
het schouderpand dan 1 keer op de rechte draad en 1 keer dwars
op de rechte draad.

Naaien
De foto‘s kan je vinden na de tekst.

▷ 8 Assembleer het beleg: leg de schoudernaden van
het beleg (delen D en E) met de goede kanten op elkaar
en stik op 1 cm.

Naaien doe je op 1 cm, tenzij anders vermeld. Deze
slaapzak maak je het makkelijkste met de combinatie
van een overlockmachine en een gewone naaimachine,
maar het gaat ook volledig met de gewone naaimachine.

▷ 9 Assembleer nu de buitenstof: leg de schouder-

Werk je met een gewone naaimachine, gebruik dan een
lichte zigzagsteek of een stretchsteek voor naden die
stoffen aan elkaar zetten, en gewone zigzagsteek om
de stofrandan af te werken. Spelden wordt niet overal
vermeld, maar is aangeraden.

▷ 10 Strijk de naadwaarde van het beleg in de richting
van de belegschouderpanden. Strijk de naadwaarde van
de buitenstof in de richting van rugpand.

▷ 1 Strijk het beleg van de flap (A) naar binnen, met de
verkeerde kanten van de stof op elkaar: vouw aan beide
kanten over de vouwlijn.
▷ 2 Vouw weer open en strijk nu de versteviging op de
grijze zone.
▷ 3 Vouw de flap over de middenvoorlijn (stofvouw) met
de goede kanten van de stof op elkaar. Speld de korte
uiteinden van het beleg met de goede kanten op elkaar.
Speld en stik op 1 cm. Opgelet: het is belangrijk dat je op
1 cm stikt en niet op de standaard naadwaarde van je
overlockmachine. Duid daarom de stiklijn op 1 cm op de
stof aan voor je stikt.
▷ 4 Leg de flap plat, goede kanten van de stof op elkaar,
zoals op de foto. Strijk de naadwaarde van stap 3 :
› strijk de naadwaarde naar 1 kant als je met een
› overlock werkt;
› strijk de naadwaarde open als je met een gewone
naaimachine werkt.
› Zorg ervoor dat je de zijkanten niet strijkt, enkel
het stukje naad in het midden.
› Speld en stik de bovenkant op 1 cm.
▷ 5 Werk de onderrand van het beleg af met een overlock- of zigzagsteek.
▷ 6 Keer met de verkeerde kanten van de stof op elkaar,
duw de hoekjes uit en strijk.
▷ 7 Bevestig de mannelijke helft van de drukknopen
(dat is de kant met de uitstulping) op de aangeduide
plaatsen.

naden van de schouderpanden en het rugpand (delen B
en C) met de goede kanten op elkaar en stik op 1 cm.

▷ 11 Leg buitenstof en beleg met de goede kanten op
elkaar. Speld vast: begin met spelden aan de naden in de
hals.
▷ 12 Stik de hals op 1 cm.
▷ 13 Stik de rechte naden van de schouderpanden op 1
cm. Knip de hoekjes bij.
▷ 14 Haal onderaan de schouderpanden beleg en buitenstof uit elkaar. Strijk de rechte naden uit stap 13 plat
(overlock) of open (gewone naaimachine). Werk daarna
de onderkanten af met een zigzag- of overlocksteek, kijk
naar de aanduidelingen op de foto.
▷ 15 Keer met de goede kanten naar buiten, duw de
hoekjes uit en strijk de halsnaad en de rechte naden
mooi in vorm.
▷ 16 Keer terug met de verkeerde kanten tegen elkaar,
maar de hoekjes laat je onaangeroerd (zie foto). Speld
de mouwnaden op elkaar: begin te spelden aan de schoduernaden en zorg dat die exact op elkaar zitten. Stik de
mouwnaden op 1 cm.
▷ 17 Werk de onderkant van het beleg af met een zigzag
of overlocksteek.
▷ 18 Keer het geheel door beide schouders tot alle stof
met de goede kant naar buiten zit.
▷ 19 Strijk de mouwnaden mooi uit.
▷ 20 Leg het rugpand plat voor je, goede kant naar
boven, en leg beleg en schouderpanden weg van onderkant van de slaapzak, zoals je links op de foto kunt zien.
Leg de flap op het rugpand: goede kanten van de stof op
elkaar:
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› de bogen liggen onderaan mooi op elkaar;
› aan de bovenkant liggen de hoeken gelijk met de
markeringen op het rugpand.
Speld rondom vast maar stik nog niet.
▷ 21 Wat nu volgt is een magische opeenvolging van
spelden en stikken, waarbij je je slaapzak in met 1 naad
in zijn geheel assembleert. Maakte je al ooit een jurkje
met een voering, dan herken je het systeem vast: het is
net dezelfde werkwijze als het in elkaar zetten van de
zijkanten van een gevoerd jurkje. De flap zet je in 1 beweging mee vast. Kijk goed naar de foto‘s!
› Vouw het schouderpand B (dus enkel de buitenstof, niet het beleg) met goede kant tegen de goede
kant van het rugpand en
› speld vanaf de okselnaad naar beneden. De
bovenhoek van de flap ‚sandwich‘ je dus tussen
schouder
pand en rugpand.
▷ 22 Vouw vervolgens het rugbeleg tegen het beleg van
het schouderpand. Speld opnieuw van de okselnaad tot
aan de onderkant van het beleg.
▷ 23 Herhaal aan de andere kant.
▷ 24 Stik in 1 beweging de volledige gespelde naad vast:
start aan de onderkant van het beleg aan 1 kant, en
eindig aan de onderkant van het beleg aan de andere
kant. Op de punten waar je de bovenkant van het beleg
‚sandwicht‘ let je extra goed op dat alle lagen in je stiksel
vervat zitten.
Werk je met een gewone naaimachine, werk dan meteen
de hele naadwaarde af met een zigzagsteek.
▷ 25 Vouw met de goede kant van de stof naar buiten.
Neem rustig de tijd om alles mooi op zijn plaats te leggen
en strijken:
› Strijk de okselnaden op de verkeerde kant van de
stof en strijk de oksel mooi plat;
› Rol de naadwaarde van de boog en zijnaden van
de slaapzak mooi uit en strijk plat.
▷ 26 Leg de rechte onderkanten van de schouderpanden
netjes op die van het beleg. Stik aan elkaar op 1 cm: laat
een opening van 1 cm tussen aan de zijnaad, en stik van

daar tot op de hoek van het pand. (Zie foto)
▷ 27 Schik nu het beleg van het rugpand netjes plat
tegen het rugpand en speld het plat vast. Doe je dit op je
strijkplank, stop je lat dan tussen plank en stof, zodat je
makkelijk kunt spelden. Maak links en rechts een markering op 1 cm van de zijnaad.
▷ 28 Zet het rugbeleg met een zigzagsteek vast aan het
rugpand:
› Gebruik een spoeldraad in de kleur van je buitenstof
› leg de binnenkant van de slaapzak bij het stikken
bovenaan;
› Positioneer je naald indien mogelijk zo dat de ene
kant van de zigzagsteek net naast de belegstof
belandt, zo stik je de onderrand mooi plat tegen
hetrugpand;
› Zigzag van markering tot markering.
▷ 29 Strijk de zigzagnaad uit stap 28
▷ 30 Bepaal de plaats van de vrouwelijke helften van
de drukknopen. Leg de slaapzak mooi plat en zorg
ervoor dat de flap mooi in lijn ligt met de halsnaad van
de schouderpanden. Druk vervolgens op de bovenste
drukknopen zodat hun afdruk de plaats van de onderkant bepaalt. Bevestig de bovenste twee drukknopen.
▷ 31 Sluit de bovenste twee drukknopen, bepaal de
plaats van de andere drukknopen en bevestig ze.
▷ 32 Het zwakste punt van de slaapzak is de plaats waar
de flap ‚scharniert‘. Die ga je tot slot nog verstevigen met
een stiksel:
› Sluit alle drukknopen.
› Teken met uitwisbare stift of krijt een stiklijntje op
de goede kant van de stof: de markering start in de
hoek van de flap, is 2 cm lang, en staat loodrecht op
de rand van de flap. (Zie foto)
› Herhaal aan de andere kant.
▷ 33 Open de drukknopen, maar laat de onderste twee
gesloten. Leg op die manier onder je naaimachine (zie
foto). Stik de flap vast aan de schouderpanden op de
aanduiding uit stap 32: stik volledig op en af.

Klaar? Toon ons jouw slaapzak!
@aboutbluefabrics
#countingsheeppattern #aboutblue
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