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Handleiding  ëTheemuts maken' 
 
Door Annemieke, Mooimiek 
 
 
In deze handleiding staan tips en trucs om zelf een theemuts te maken met lapjes stof. 
 
De theemuts past uitstekend bij Pip-servies, of dat erg leuke Oilily-servies van Douwe Egberts ;-) 
Je kan hem ook als 'mood'-muts gebruiken: Neem langharig nepbond /borg en maak 1 zijde met deze 
'woeste' stof. De andere zijde van katoene/dunne stof.  
Afhankelijk van je humeur zet je de theemuts met de stekels aan de buitenkant, of met de stekels aan 
de binnenkant. En als het nog eens zo koud wordt? Zet hem op je hoofd... 
 
Aan de hand van concrete voorbeelden leg ik hieronder de werkwijze uit. 
 
Nodig: 
• langharig nepbond/borg voor de ene zijde (50cm stoflengte) 
• stof voor andere zijde (losse lapjes of 1 soort stof) (50 cm stoflengte) 
• voering als isolatie (fiberfill) dit is nodig als je geen dik nepbond/borg gebruikt 
• patroon theemuts (onderaan deze werkbeschrijving) 
• garen, spelden 
• strijkplank en strijkijzer 
• naaimachine + toebehoren 
• stofschaar 
 
 

 
 
 

     

1. Knip het patroon uit over de lijntjes en verleng het 5 cm. (grootte afhankelijk van model theepot! d
us evt. grootte aanpassen) (ware grootte is 36 cm breed en 31 cm hoog ex. zomen) 

2. Bepaal of je meerdere stofjes aan mekaar wilt naaien of dat je een zijde uit 1 stuk stof wilt, anders 
moet je eerst de kleine stofjes aan mekaar naaien. Het makkelijkste is dan om bijvoorbeeld 8 gelij-
ke groottes te knippen van de verschillende stofjes (4 aan de ene kant, 4 aan de andere kant) 
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3. Leg het patroon op de stof aan de stofvouw (= stof dubbelvouwen en patroon met woord midden- 
vouw er tegenaan leggen. Of je knipt patroon 2 keer en plakt het aan mekaar, dan heb je de complete 
theemuts, vergeet niet de onderkant nog 5 cm te verlengen. Neem 1,5-2cm naadtoeslag om het patro
on heen (dit is de zoom) 
4. Knip 2 keer de buitenkant uit de stof en 2 keer de binnenkant uit de stof. 
5. Spelt de stof met de goede kant (voorzijde) op mekaar. 
6. Naai de buitenstoffen op elkaar. Hou de onderkant open. 
7. Naai ook de binnenstoffen met de goede kant van de stof op elkaar, laat hierbij een stuk open in d

e zijnaad (volgens het patroon, dit gat is straks nodig om de theemuts binnenste buiten te keren). 
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8. Schuif nu de binnenstebuiten gekeerde binnenkant in de  binnenstebuiten gekeerde buitenkant.  

(snap je het nog?) 
 

 
 
9. naai aan de onderkant de binnenstof en buitenstof op mekaar. 
10. De muts is nu bijna af. Allen nog even keren, door het gat wat je open hebt gelaten. 
11. Keer de muts en naai het gat dicht. 
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Patroon Theemuts (grootte afhankelijk van model theepot! dus evt. grootte aanpassen) 
(ware grootte is 36 cm breed en 31 cm hoog ex. zomen) 
 
 

    


