
Werkbeschrijving voor een bernette beschermhoes 
 

 
 

 
U heeft het volgende nodig: 

 

 Twee keer 0,5 meter stof voor de voering en de buitenkant 
(waarschijnlijk blijft er genoeg stof over om de beschermhoes 
te versieren of om een bijpassend naaldenkussen te naaien) 
en opstrijkbare tussenvoering. 

 Bijpassend naaigaren 

 Andere dingen voor de versiering, zoals paspels, beleg of 
kant 

 Een schaar, een liniaal en krijt 

 Spelden 

 Strijkijzer 
 



 
 

 
Voorbereiding en uitknippen 
 
Was de stoffen een keer in de wasmachine, laat ze drogen en strijk ze 
glad. Dit voorkomt dat de beschermhoes later krimpt en niet meer over 
de machine past.  
 
Knip de volgende stukken uit de stoffen voor de voering, de buitenkant 
en uit de tussenvoering: 
 
- A en B: 30 cm x 43 cm 
- C: 19 cm x 99 cm 

 
Alle maten zijn inclusief een zoom van 1 cm. 
 
Strijk de tussenvoering volgens de aanwijzingen van de fabrikant op de 
buitenstof. 



Naaien 
 
 
Maak een markering op de lange zijde van stuk C van de buitenstof, op 
een afstand van 29 cm vanaf de korte kant en knip de stof licht in – maar 
alleen binnen de naadtoeslag van 1 cm! 
 

 
 

Speld nu delen A en B vast op stuk C, zodat de hoeken van A en B op 
de ingeknipte markeringen liggen, met de rechte kanten op elkaar. Doe 
dit erg langzaam en zorgvuldig, met ruim voldoende spelden, om ervoor 
te zorgen dat de hoeken van A en B zich precies tegenover elkaar 
bevinden. 



Naai delen A en B nu langs de spelden vast op stuk C. Strijk de 
naadtoeslagen nu zo netjes mogelijk open. 
 



De vorm van de hoes moet nu al herkenbaar zijn! 
 

 
 

Naai de voering op precies dezelfde manier als de buitenstof.  
 

 
 



Nu kunnen de buitenstof en de voering aan elkaar worden genaaid. Keer 
hiervoor een van de twee delen binnenstebuiten, zodat de buitenkanten 
van de twee stoffen naar elkaar toewijzen. Speld de open randen van de 
twee stukken nu op elkaar, en zorg dat de hoeken nauwkeurig gelijk 
ziggen. Hiervoor is het handig om de naadtoeslag van tevoren open te 
strijken. 
 

 
 



Markeer een opening van 5-10 cm om de hoes te keren – laat de naad 
langs dit stuk open bij het aan elkaar naaien van de randen, om de 
beschermhoes terug op de goede kant te kunnen draaien.  
 

 
 



Naai nu de open randen van de voering en buitenstof tussen de 
markeringen vast, strijk de naad vlak, en keer de hoes via de opening 
naar de goede kant. Strijk de rand opnieuw, met name op de plek waar 
de naad nog open is. Stik tenslotte de hele onderste rand 1 cm van de 
kant rondom, waardoor ook de opening in de naad wordt gesloten. 
 

 
 
En klaar! Bewonder je handwerk en deel het met andere naaifans via de 
hashtag #mybernette 
 


