
 Werkbeschrijving Bibieke’s luierpatroon 

 

Algemeen: bij naaien steeds bij begin en einde even over en weer naaien, om draad 

goed te hechten! 

 

 

Knippen voor maatjes S/M/L/XL: 

 Patroon: Knip de patroondelen uit papier en kleef ze aan elkaar. 

 

 Luierdeel: 2 x knippen: 1 binnenkant en 1 buitenkant luier (Patroon is inclusief 

naad!) Vergeet niet de patroontekens voor het elastiek op de verkeerde kant 

van de luierdelen aan te duiden. 

 

 Zacht klittenband: 1 x 16/19/20/21 cm + 2 x 3/3,5/3,5/3,5 cm (dit zijn de 

wastabs: zo kan je de harde kant hierop kleven tijdens het wassen, zodat deze 

niet in je andere was blijft haken) 

 

 Hard klittenband: 2 x 3/3,5/3,5/3,5 cm 

 

 Elastiek: in totaal voor 1 luier ongeveer 44/60/69/74 cm (dit hoef je niet vooraf 

te knippen) 

 

 Kern: Knip hiervoor het gewenst aantal lagen (meer info hiervoor op mijn 

website). Als je bvb 2 lagen wil, kan je ofwel 2 aparte laagjes knippen, ofwel 1 

lap die dubbel zo groot is, die je in 2 vouwt. Maak de lap dan een beetje 

breder, omdat de vouw ook wat stof inneemt. 

Afmeting kern:  

o Maat S: 27 op 8cm 

o Maat M: 32 op 9cm 

o Maat L: 34 op 9cm 

o Maat XL: 36 op 10cm 

 

 Inlegger: Hiervoor moet je stof knippen om een zakje te maken en stof voor de 

kern, om in het zakje te schuiven. De inlegger moet even groot worden als de 

kern van de luier, maar om het zakje te maken moet je wel aan alle zijden 

naadtoeslag bijtellen! Net als bij de kern kan je kiezen voor 2 lapjes of 1 lapje 

dat dubbel zo groot is. Voor de kern van de inlegger neem je de afmeting van 

de kern, maar 7cm minder lang en 0,5cm minder breed. 

 

 



Naaien:   

 

 

Inlegger: 

1. Maak een open zakje door de goede kanten op elkaar te leggen en 3 zijden te 

sluiten. Laat 1 smalle zijde open. 

 

  

 

2. Knip de 2 hoekjes een beetje af en keer het zakje. 

 

3. Schuif hier de kern van de inlegger in en naai deze met een zigzag steek 

rondom rond, zo’n cm van de rand af. Zorg dat je goed alle lagen van de kern 

doorstikt, anders gaat een los stuk na het wassen verschuiven en kan dat een 

harde bobbel worden. 

 

 

 

 

4. De opening van het zakje mag gewoon nog even open blijven. 

 



Luier: 

1. Naai de lange strook klittenband op de goede kant van de buitenkant luier met 

een zigzag steek. Zorg dat de ‘zig’ een eind op het klittenband zit en de ‘zag’ 

net ernaast. De zijde aan de bovenkant nog niet naaien, enkel de 3 andere 

zijden. De bovenste zijde wordt helemaal op het einde genaaid, door alle lagen 

heen, als de luier bijna af is.  

Indien gewenst, het maat-labeltje in het midden van de onderste zijde mee 

naaien.  

 

 

 

2. Naai de kern op de verkeerde kant van binnenkant luier, ongeveer in het 

midden. Gebruik een grote zigzag steek hiervoor. Steeklengte op zijn langst. 

Zorg dat je goed alle lagen van de kern doorstikt, anders gaat een los stuk na 

het wassen verschuiven en kan dat een harde bobbel worden. 

 

 

 



3. Neem de inlegger erbij en vouw de opening met een klein randje naar binnen 

toe dicht. Speld de bovenrand (die nog niet dichtgenaaid is) van de inlegger op 

de goede kant van de binnenkant luier. Doe dit net boven de kern, zodat je 

niet door alle lagen heen hoeft te naaien. Stik dan de inlegger vast en verstevig 

dit stiksel goed!  

 

 

 

4. De twee luierdelen met goede kanten op elkaar leggen en vastspelden. Ik zorg 

altijd dat de kern bovenaan ligt en dan steek ik de speldjes met de kopjes in 

wijzerzin, zodat ze makkelijk uit te halen zijn tijdens het naaien. 

 

5. De twee luierdelen aan elkaar naaien met rechte steek. Kern ligt naar boven. 

Beginnen aan het smalle deel van de luier (de zijde die op de buik komt te 

liggen), maar niet in het midden, er moet een opening blijven om achteraf de 

luier te keren! Bijna helemaal rond naaien, maar dus niet vergeten om een 

opening te laten! 

 



6. Elastiek op de naad tussen de patroontekens naaien met 3staps-zigzag steek. 

Het elastiek hoeft niet vooraf geknipt te worden, gewoon het losse eind aan 

het beginstreepje leggen, op de naad. Eerst goed vastzetten en dan verder 

naaien en tegelijk het elastiek uitrekken. Tot het eindpunt. Dit ook goed 

vastzetten. Dit voor de zijkanten en achterkant van de luier. De elastiek van de 

achterkant moet iets minder hard uitgerekt worden. Het uitrekken is iets dat je 

moet uitproberen.. Ik heb qua richtlijn de totale lengte van elastiek gezet, maar 

dit hangt wat af wat het type elastiek.  

Het kan niet zoveel kwaad als je af en toe even niet goed op het elastiek naait. 

 

 

 

7. Knip alle hoekjes een beetje af, zodat dat geen harde bolletjes worden na het 

keren. 

 

8. De luier keren door de opening. De hoekjes goed naar buiten duwen. 

 

9. De opening dichtspelden. Dan de hele luier nog eens rond stikken met rechte 

steek voor de afwerking. Ik zorg dat de binnenkant luier vanboven ligt (omdat 

ik straks meteen de buitenste klittenband-tabs vast naai) en begin bij het smalle 

deel van de luier, met de keeropening dicht te stikken. Blijf dicht bij de rand. 

Dan verder door. Aan de elastieken goed opletten dat je wel verder van de 

rand blijft, zodat je niet op het elastiek naait dat vanbinnen zit, want dat is niet 

goed voor de rek! Tijdens het naaien de elastiek uitrekken. Aan de flappen, 

zo’n 6 cm voor de hoek even wachten, het klittenband tabje (harde kant) op 

zijn plaats leggen en verder naaien tot aan het tabje. Dan de steek op zigzag 

zetten en de 3 zijden van het tabje vast naaien. De 4
e
 zijde wordt achteraf 

gedaan. Dan de steek terug op recht zetten en verder naaien. Opgelet voor de 

elastiek. Aan de volgende flap opnieuw tabje aannaaien en verder, opgelet 

voor de elastiek. Helemaal rond. 

 



10. Nu moet van de lange strook klittenband nog de bovenzijde vastgenaaid 

worden, door alle lagen heen: zigzag. En ook de zachte tabs moeten nog 

aangenaaid worden. Ik begin zo te naaien dat ik eerst alle vier zijden van de 

zachte tab naai en dan aansluitend ineens de 4
e
 zijde van de harde tab kan 

naaien. 

 

 

 

 

 

Je luier is klaar!! 

 

 


