
Naaibenodigdheden. 
 
Velen van jullie willen graag leren naaien of je bent bezig met naaien en je weet niet alles. 
Daarom zal de artikelen op een duidelijke manier met jullie delen, die hopelijk handig zijn. 
 
Vandaag laat ik zien, welke naaibenodigdheden je standaard in huis moet hebben en die je bij vrijwel 
ieder project gebruikt. Ook leg ik bij ieder product uit waar het voor dient en waar je op moet letten 
als je het aanschaft. 
Al deze producten kun je voor een klein prijsje kopen. Hier heb je een paar plekken waar je het zeker 
kan vinden: 

- Markt 
- Pipoos hobbywinkels 
- Naaiwinkels  

Je kan het ook online aanschaffen natuurlijk. 
- www.stoffen.net 
- www.hobbygigant.nl 
- www.stoffen-hemmers.nl 

 
 
hieronder heb ik onderdelen verdeeld in 2 gedeeltes, de basisproducten en producten voor naaiers 
met wat meer ervaring. 
 
 
Basis benodigdheden: 
 

 

 
 
 

http://www.stoffen.net/
http://www.hobbygigant.nl/
http://www.stoffen-hemmers.nl/


 
- 1 Meetlint 

Een meetlint die niet rekbaar is kan het meten makkelijker maken voor je. Meten is een van 
de belangrijkste onderwerpen wanneer je gaat naaien, want wanneer je verkeerd meet kan 
het niet goed uitkomen. 
 

- 2 Naalden 
Je kan het beste een klein doosje met verschillende maten naainaalden hebben thuis. Het 
kan zijn dat je bij bepaalde ontwerpen ook stukjes met de hand moet naaien, daarom is het 

 
- 3 Spelden 

Er zijn  veel verschillende soorten spelden voor verschillende soorten stoffen.  Je kan het 
beste beginnen met knopspelden omdat je ook in het begin natuurlijk met simpele stof 
begint te naaien. Handig dat je andere maten hebt. Naalden bestaan vaak uit 1-10 nummers. 
1 is de kleinste en 10 is dan de grootste.  
 

- 4 Kleermakerskrijt 
Gebruik je om je patronen op de stof over te trekken. Je moet wel even uitkijken dat 
bepaalde krijtsoorten vlekken kunnen achterlaten. TIP: probeer het even altijd even aan de 
binnenkant van je stof. 
 

- 5  Meetmaatje 
Deze gebruik je naadafstand te bepalen en te tekenen. 

 
- 6 Veiligheidsspelden 

Deze heb je nodig voor het rijgen van elastiek in bijvoorbeeld de taille van een rok of broek, 
of het binnenstebuiten keren van een smalle strook stof. 
 

- 7 Speldenkussen 
Handig om je spelden bij elkaar te houden en makkelijker te gebruiken wanneer je het nodig 
hebt. 
 

- 8 Scharen 
Schaartjes zijn altijd handig, je kan je stof ermee knippen, kleine touwtjes en patronen 
uitknippen. (Let op dat je geen stofschaar gaat gebruiken voor papier) 
 

- 9 Borduurschaar 
 

- 10 Stofschaar 
Een stofschaar moet je nooit op papier gebruiken want daardoor wordt het bot. 
Het beste kan je even een sticker erop plakken zodat iedereen het kan zien dat het een 
stofschaar is. 

 
- 11 French curve linialen set van 3 

 
- Garen 

Bij elke stof gebruik je een andere kleur. 
 
 
 
 
 



 
- Tornmesje 

Deze heb je vaak nodig om foutjes te herstellen. Hiermee haal je de gestikte naden weer uit 
elkaar, waarna je weer opnieuw kunt beginnen met naaien.  
 

- Strijkijzer/strijkplank 
Heb je eigenlijk later nodig wanneer je echte ontwerpen gaat maken. Je gebruikt het zodat je 
kreukvrij kan naaien. 

 
- Rijggaren 

Dit is dikker (en goedkoper) garen en gebruik je om onderdelen alvast ‘losjes/grof’ in elkaar 
te zetten (i.p.v. spelden), zodat het werk met de naaimachine daarna makkelijker gaat. 

 
- Vlieseline 

Dit is een papierachtige stof, waarmee je stof kunt verstevigen.  
 
 

- Lockmachine  
Een lockmachine, overlockmachine of locker is een soort naaimachine. Het verschil ligt in de 
techniek waarmee de steken worden gemaakt. Bij een lockmachine borgen de lusjes elkaar; 
bij een naaimachine gebeurt dit met hulp van een kleine spoel. 

 
 

 
 
 

 
 


