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Handleiding  ëApplicatie op een kledingstuk maken' 
 
Door Annemieke, Mooimiek 
 
 
In deze handleiding staan tips en trucs om zelf applicaties te maken met vliesofix en lapjes stof. 
 
Met vliesofix kan je zelf leuke applicaties op kledingstukken, kussens, tafelkleden, placemats of tassen
 maken.  
Vliesofix is een superdun plakvliesje, dat op speciaal papier is aangebracht. Op dit papier kan je de te 
maken afbeelding tekenen, welke je daarna uitknipt en opstrijkt. 
 
Aan de hand van concrete voorbeelden leg ik hieronder de werkwijze uit. 
 
Nodig: 
• Vliesofix (Jan Sikkens, Pipoos, webwinkel) 
• t-shirt/ander kledingstuk of tas waarop je de applicatie maken wilt 
• stof voor de applicatie (geen fleece of andere stoffen die je niet kunt strijken) 
• garen 
• strijkplank en strijkijzer 
• naaimachine + toebehoren 
• stofschaar 
 
 

1. zoek een leuk plaatje of afbeelding, of maak zelf een voorbeeld. Let erop dat het om de conto
uren van het plaatje. Ik heb gekozen om een dinosaurus over te trekken uit een boek op patro
onpapier (=dun, dus je kunt gemakkelijk bestaande plaatjes overtrekken). Je kan er ook voor  
kiezen om de vliesofix gelijk als overtrekpapier te gebruiken. Sla dan stap 2 over. 

 
TIP: je afbeelding komt in spiegelbeeld als je een tekening 1 op 1 overneemt. Hou daar rekening mee,
 bijvoorbeeld met letters. Anders de tekening in spiegelbeeld maken. 

 
 
2. Neem de afbeelding over op de vliesofix, let op dat je de gladde kant boven doet en de kant w

aar het dunne plakvlies zit, aan de onderkant.  
3. Leg de geschetste afbeelding op de applicatiestof  
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4. Strijk (op stand 2) de papieren afbeelding van vliesofix op de stof. Let wel dat je de papierzijde
 boven hebt, zodat het superdunne plakvliesje tussen de stof en het papier zit, en zo dus niet 
aan je strijkijzer komt. 

5. Knip de afbeelding uit met het erop gestreken papier. 
6. Strijk de afbeelding kort, zodat je het papier er gemakkelijk af kunt trekken 
7. Strijk nu de afbeelding op de ondergrond 

 

 
 

 
 

8. Zigzag nu de afbeelding langs de randen en breng eventueel nog wat extra s aan op de appli
catie. Hiervoor gebruik ik de zigzagstand van de knoopsgaten, maar dan met grotere steeklen
gte, probeer dit op een proeflapje uit tot je het gewenste formaat hebt gevonden. 



13-1-2011                                                                                                                                               3 
Copyright Mooimiek      

 
 
 

 
 

9. Breng indien je dit leuk vindt, nog wat extra details aan. In onderstaand voorbeeld heb ik nog 
een kraal als oog erop genaaid. Ook heb ik nog een extra lijntje genaaid om de kop en de staa
rt te accentueren. 
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Je kan  natuurlijk ook gewoon een leuk stofje zoeken en dat uitknippen: 
 

 
 
Of je maakt gewoon een kaartje om te ëswappen' (zie www.swap-bot.com, het betekent ruilen) 
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Veel plezier !!! 
 
 
 


