
ESPADRILLES MAKEN – ZO GAAT HET IN ZIJN WERK

Basisinformatie:
De van foto’s voorziene handleiding van zelf genaaide espadrilles bevat een stapsgewijze beschrijving voor 
het werken met de naaimachine. Espadrilles kunt u echter ook heel gemakkelijk met de hand naaien. Zie de 
Tip aan het eind van de handleiding.
De werkstappen vanaf punt 5 zijn bij beide technieken identiek.

Materialen: Espadrilles zolen, bovenstof, voeringstof, espadrilles creatief garen, evt. voeringstof opstrijkbaar

Maken van de schoen:



1. De bovenstof en de voeringstof rechts op rechts op elkaar 
leggen. Het knippatroon van de gewenste schoenmaat op de 
stof kopiëren en met 1 cm naadtoegift uitknippen.
Belangrijk: Voor de rechter en linker schoen het voorste deel 
één keer tegengesteld opleggen

2. Het hieldeel langs de gemarkeerde lijn vastnaaien. In het 
midden van de onderste naad een opening van ca. 5 cm 
vrijlaten. Begin en einde van de naad vastzetten. Het voetdeel 
op dezelfde manier maken, met een ca. 5 cm lange keeropening 
bij het onderste einde van de zijnaad. Begin en einde van de 
naad vastzetten.

3. De naadtoegift in de rondingen inknippen en op de 
hoeken diagonaal afknippen.

4. De stofdelen omslaan. Met de kantenvormer hoeken en 
naad precies in de goede vorm brengen, vervolgens met 
het strijkijzer alles glas strijken. De keeropeningen met de 
hand dichtnaaien.

5. Voet- en hieldeel voor controle van de juiste positionering 
met spelden op de zool vastzetten, daarbij letten op de 
inneembreedte op de voorste punt. Het voetdeel overlapt 
het hieldeel met ca. 1,5 cm. Het voetdeel weer wegnemen.

6. Het vastnaaien van het hieldeel op de zool geschiedt 
met een festonsteek. U begint daarmee bij de zijrand. De 
garenlengte dient ca. 1 m te bedragen.



10. Het voetdeel opnieuw overlappend op de zool leggen en 
eveneens met festonsteek vastzetten, daarbij weer letten op 
de inneembreedte.

7. Voor de festonsteek: Het garen inrijgen en op het eind 
van een knoop voorzien. De naald door de zool en de stof 
steken. Het garen geheel doortrekken tot de knoop in de 
zool verzinkt.

8. De naald ca. 0,5 cm verder opnieuw van onderen door de 
zool en de stof steken, daarbij het creatief garen achter de 
naald langs leiden en de naald doortrekken. Het garen na elke 
steek stevig aantrekken.

9. Deze stap telkens op een afstand van 0,5 cm herhalen. 
Wanneer de hiel is vastgenaaid het garen afhechten, 
vastknopen en afknippen.

11. De schoen passen, de pasvorm controleren en zo nodig 
bij de open zijnaad de pasvorm individueel aanpassen. De 
zijnaden met een stiksteek vastnaaien. Klaar!



Tip: Stofbewerking – Naaien met de hand

De bovenstof met de opstrijkbare voeringstof links op links 
vaststrijken (strijkijzer stand 3 / katoen). De gedubbelde 
stof zonder naadtoegift uitknippen en zoals in de handleiding 
beschreven vanaf punt 5 verder bewerken.

Inspiratiemodellen vindt u op:
www.pinterest.com/prymconsumer/espadrilles  

Producten:

ESPADRILLES – Zolen
Verpakkingsinhoud: 1 paar espadrilles-zolen (jutezolen 
met waterafwijzende rubberlaag), maten EU 36 – 42; 
UK 3½ – 8; knippatroon schaal 1:1

ESPADRILLES – Basisstof, 
in 8 kleuren

ESPADRILLES – Creatief 
garen, in 8 kleuren

ESPADRILLES – Voering, 
opstrijkbaar, grijs
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Praktische tips voor het uitwerken van de modellen:

Markeerpen Trick Marker, 
los vanzelf op
Bestelnr. 611 809

Stopnaalden, kort
Bestelnr. 124 662

Glaskopspelden, geel, 20 g
Bestelnr. 029 153

Hoeken- en kantenvormer
Bestelnr. 610 191

Borduur-/Knutselschaar,13 cm = 5“
Bestelnr. 611 510

Persstrijkijzer Mini
Bestelnr. 611 915
Bestelnr. 611 916 (voor UK)

Handmeetlat
Bestelnr. 610 730


