
 

Werkbeschrijving ‘Baby Speelkleed’ 
 

Onderwerp  

In deze werkbeschrijving leren wij u hoe u met vierkante blokjes stof een 

speelkleed kunt maken.  
 

Materiaal 

Voor het speelkleed heeft u het volgende katoenen stof nodig: 

• 15 cm bij 65 cm met een groot bloempatroon voor blokken 

• 15 cm bij 65 cm met een open bloem- en bladpatroon voor blokken 

• 15 cm bij 65 cm met stippen voor blokken 

• 15 cm bij 145 cm met stippen voor de bies 

• 15 cm bij 65 cm met klein patroon voor blokken 

• 15 cm bij 65 cm effen fuchsia voor blokken 

• 80 cm bij 65 cm effen fuchsia voor achterkant 

 

En verder heeft u nodig: 

• 80 cm bij 65 cm katoenen batting, dit is de vulling 

• Stickers, stofschaar, stofpen, liniaal, strijkplank, strijkbout, dunne spelden,  
naaimachine, garen 

 

De voorbereiding 

U knipt eerst 4 blokken van 15x15 cm van elke stof voor de blokken. Verdeel de blokken zo dat het 

er leuk uitziet.  

 

Werkwijze voor de top  

De top is de bovenkant van het speelkleed.  

Leg de eerste rij blokken 

omgekeerd op de tweede rij 

blokken. Plak er stickers op met 

de nummers 1 tot en met 5. Leg 

de derde rij omgekeerd op de 

vierde rij en plak daar de stickers 

6 tot en met 10 op. Zie tekening.  

 

 

 

 

Speld de blokken op elkaar. Het naaien gaat nu beginnen. U stikt voetje-breed, zie foto met pijltjes, 

en alleen rechte naden en gaat alleen vooruit.  

 

Als u de twee blokken met sticker 1 heeft gehad, legt u direct daar achteraan de blokken met sticker 

2. Dit heet vlaggetjes naaien.  

 

Als u alle blokken heeft gehad, knipt u de draad door tussen blok 5 en blok 6. Leg dan de blokken op 

tafel, zoals op de tekening hieronder. 
 

Nu legt u rij een en twee omgekeerd op rij drie en vier. Weer spelden 

gebruiken en de blokken aan elkaar zetten. U hebt de verticale naden nu 

gehad. 



Nu gaat u de horizontale naden spelden. Steek de speld zo dat de naden 

tegen elkaar zitten en u gemakkelijk over de spelden heen kan stikken. 

Strijk de blokken vanaf de achterkant. Zo, uw top is klaar. 

 

De sandwich 

Vervolgens maakt u de sandwich. Dat is het op elkaar leggen van de 

drie lagen: Top, vulling en achterkant. 

 

De drie lagen rijgt u eerst op elkaar. 

Daarna gaat u de blokken quilten. 

Dit is met kleine rijgsteken is een leuk motief de lagen aan elkaar 

verbinden. Als motief kunt u bijvoorbeeld de lijntekeningen van 

kleurplaten gebruiken of een 

fantasielijn.  
 

De bies 

Na het quilten zet u de afwerkrand 

om de quilt, dit noemen we de bies. 

Om een bies langer te maken zet u 

de stroken diagonaal aan elkaar. 

Strijk de bies dubbel en speld de bies aan een zijde op de quilt. Begin 6 

cm vanaf een hoek. Naai de bies vast tot de eerste hoek.  

 

Nu komt de hoek. Oeps lastig? Welnee, gewoon goed kijken naar 

de foto’s dan komt het goed. 

 

Haal de quilt onder de naaimachine vandaan en knip de draad af. 
Vouw de bies zoals op de tekening, de lijn aan de bovenkant 

loopt door en zet er een speld in. Vouw de bies nu weer terug en 

zorg dat de lijn verticaal doorloopt. Zet er nog een speld in. 

 

Stik de bies tot de volgende hoek en herhaal de truc met de 

hoek. 

 

Als u de bies rondom vast heeft gezet knipt u langs de bies alle overtollige stof en batting weg. 

Daarmee krijgt de bies de perfecte vorm. 

 

 

Tenslotte 

Nu nog aan de achterkant zomen en uw quilt is klaar voor 

gebruik. 

 

Is het mooi geworden? We ontvangen graag een foto via e-mail 

van uw resultaat. 
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