
ESPADRILLES - WERKBESCHRIJVING

Basis informatie
De afgebeelde instructies tonen stap voor stap hoe unieke espadrilles zijn te 
maken met een naaimachine. Het is net zo gemakkelijk om dit met de hand te 
doen. Zie de tip aan het eind van deze werkbeschrijving.
Vanaf stap 5 is de instructie gelijk, of er nu met de hand of de naaimachine 
wordt gewerkt.

Voor het maken van de espadrilles:

Materialen: Espadrille zooltjes, stof, voering, creatief garen, optionele opstrijkbare voering.



1. Leg je juiste zijdes van de stof en de voering 
tegen elkaar. Zet het patroon voor de juiste 
schoenmaat over op de stof, en voeg 1 cm toe 
voor de naad.
Belangrijk: Maak voor de andere schoen het 
voorste gedeelte in spiegelbeeld.

2. Naai het hielgedeelte langs de getekende 
lijn. Laat langs de onderste naad halverwege 
een opening van zo’n 5 cm. Werk de naad aan 
het begin en eind af. Doe het voet gedeelte op 
gelijke wijze, met een opening van zo’n 5 cm 
aan het eind van de zijnaden om ze later om te 
slaan. Werk de naad aan het begin en eind af.

3. Knip de ronding van de naad in en knip de 
hoeken diagonaal af. 

4. Draai de stoffen delen naar de juiste kant. 
Gebruik de hoeken en kantvormer om de 
hoeken te vormen en druk zachtjes aan met 
een strijkbout. Naai de opening met de hand.

5. Gebruik spelden om het voet en hiel 
gedeelte vast te zetten en zo de juiste positie 
te bepalen. Zorg voor voldoende ruimte bij 
de tenen voor het draagcomfort. Het voet 
gedeelte overlapt het hiel gedeelte met zo’n 
1,5 cm. Haal het voetgedeelte weg.

6. Naai het hielgedeelte aan de zool met een 
dekensteek. Start aan de zijkant met ongeveer 
een meter aan garen.



7. Voor de dekensteek: Steek het garen door 
de naald en maak aan het eind van de draad 
een knoop. Steek de naald door de zool en 
de stof. Trek het garen helemaal door, tot de 
knoop in de zool verdwijnt.

8. Ga ongeveer een halve cm opzij en steek de 
naald opnieuw door de zool en stof van  
onderaf. Houd het garen achter de naald en 
trek de naald door. Trek het garen strak na 
iedere steek. 

9. Herhaal dit proces met halve cm. intervallen. 
Wanneer het hiel gedeelte vast zit, naai het 
draadeind vast. Zet vast met een knoopje en 
knip het restant af.

10. Zet nu het voetgedeelte op de zool, met 
een overlap over het hielgedeelte. Zet ook dit 
deel vast met dekensteken en zorg opnieuw 
voor voldoende ruimte bij de tenen voor het 
draagcomfort. 

11. Probeer de schoen voor de pasvorm en 
pas voor zover nodig wat aan met behulp van 
nog openstaande naden. Zet de zijnaden vast 
met een achtersteek. Klaar!



Strijk de binnenkant van de buitenste stof en 
de opstrijkbare voering samen (strijkbout op 
stand 3 / katoen). Knit de bubbele stof zonder 
naadtoeslag en start bij stap 5 van de 
werkbeschrijving.

Vind inspiratie op:
www.pinterest.com/prymconsumer/espadrilles

Tip: Stof voorbereiding - naaien met de hand

ESPADRILLES - zolen
Verpakking bevat: 1 paar espadrilles zolen
(jute zolen met waterafstotende rubber laag)
maten 36 - 42. Patroon in verpakking: 1:1

ESPADRILLES - voering
Opstrijkbaar. Grijs.

ESPADRILLES - basisstof
verkrijgbaar in 8 kleuren

ESPADRILLES - creatief garen
verkrijgbaar in 8 kleuren



Markeerstift, 
markering verdwijnt vanzelf
artikel 611809

Stopnaalden, kort.

artikel 124662

Glaskopspelden, geel, 20 gr

artikel 029153

Hoeken en kantvormer 

artikel 610191

Borduurschaar /  
Naaldwerkschaar 13,5 cm
artikel 611510

Mini strijkijzer

artikel 611915

Handmeetlat 
artikel 610730


