
  

 

 

 

 

 

Eén van de basisonderdelen van een kostuum is een pij.  Deze handleiding biedt u handvaten om een 
basispij te maken. (voor de dames, deze handleiding houdt geen rekening met de buste) Laagjes is de 
geheime sleutel tot een mooi kostuum. Deze handleiding is ook hiervoor goed te gebruiken.  
 

De voorbereiding:  
 
Maten 

 
 
Houdt met alle maten rekening dat er onder de pij nog normale kleding komt, 
waardoor het wat breder moet worden en dat je ongeveer 2 centimeter nodig 
hebt om de randen om te zoomen.  

 Nekgat (makkelijk aan de hand van een trui/t-shirt te bepalen. 

 Schouder 

 Armlengte (van bovenkant arm <> tot aan de hand)  

 Mouwbreedte (hoe breed wens je de mouw van je pij te hebben) 

 Totale lengte pij (schouder <> boven de schoenen)  

 Totale breedte van het lichaam gemeten op de breedste punt (tot het  
             midden van het lichaam) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Welke materialen heb je nodig? 

 Naaimachine + juiste kleur garen 

 Stofschaar 

 Stofkrijtje (alternatief: potlood of stoepkrijt) 

 Spelden 

 Stof  

 Meetlint & Geodriehoek 

 Lange lat ( langer dan 1,5m is gewenst) te halen bij een bouwmarkt 
 
 

 
 
Aan de slag:  
Maak als eerst een ontwerp 

I. Welke kleur moet de pij eigenlijk worden? 
II. Welke stof past er bij mijn personage en de setting 
III. Wat voor aanvullingen wil ik op mijn pij toebrengen. Wil je een lint er opspelden of ga ik nog 

met de textielverf aan de slag? 
IV. Wat komt er over de pij? 

 
(Het is handig om gelijk heel je kostuum te bedenken, dit scheelt je waarschijnlijk een paar keer naar 
de lapjesmarkt reizen) 
 
Bepaal de hoeveelheid stof die nodig is 
Bepaal de maten van de deelnemer en vertaal naar de hoeveelheid meter stof die nodig is. Een mooi 
uitgangspunt is dat de breedte van een rol stof vaak 1.3m tot 1.5m is.  

Er zijn in Nederland nog diverse soorten stoffenmarkten. Een van de bekendste is die in 
Utrecht. Voor meer informatie betreft deze markt die de volgende link. Als de stof 
 

  

Basis-pij  
met huis/tuin/keuken gereedschap 

http://www.vandaagopstap.nl/activiteiten/16699/Lapjesmarkt-Utrecht/
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Moment van de waarheid! 
Als alles in huis is kunnen we gaan beginnen met de pij. 
 
 
Stap 1: De kant bepalen & de Stof recht maken 

 Vaak hebben stoffen een ruwen en fijne kant. Kies voor jezelf welke kant jij het mooist vindt 
(of het beste bij je personage vindt passen en leg de stof zo neer dat je niet op de mooie kant 
gaat tekenen.  

 Daarnaast wordt de stof op de markt nooit recht afgeknipt. Dat gaan wij dus als eerst doen. 
Hiermee voorkom je dat dat als scheef begint met het afmeten. Pak de Geodriehoek, het 
stofkrijtje en de lange lat. Hier een handig trucje! Je kunt er vanuit gaan dat de zijkanten van 
de stof recht zijn. Leg daarom de lat zo ver mogelijk aan de uiteinde van de stof (je wilt 
natuurlijk zo min mogelijk verspillen) en kijk met behulp van de geodriehoek of de stof netjes 
op 90 graden ligt. Trek vervolgens een lijn langs de stok en je stof is netjes recht.  

 
Stap 2: De voorzijde, achterzijde en mouwen op de stof tekenen. 
Je hebt nu de maat van de totale breedte van het lichaam nodig (van het midden tot het midden) en 
de breedte van de mouwen.  

 Pak een meetlint en teken de maten af op de lat. Wat zeg je nu, de lat?  Jazeker! Hierdoor 
heb je altijd de juiste maat en voorkom je dat je een keer verkeerd meet doordat je meetlint 
niet helemaal recht ligt.   

 
Trek minimaal drie streepjes aan de uiteinde van 
de lat en trek de lijn zoals bij de bovenstaande 
plaatje is weergegeven. Herhaal dit voor de 
voorzijde, achterzijde en de mouwen.  
 

Let op: Het kan soms minder stof kosten als je in de lengte werkt i.p.v. de breedte van de stof is. Dit is 
per persoon verschillend.  
 
Knip nu de stof uit  (maar laat de mouwen nog als één geheel, hier komen we later op terug)  

 
Stap 3:  Nekgat en mouwgaten bepalen 
Leg de voorzijde en achterzijde nu op elkaar en speld (vooral de bovenzijde) goed dicht. Bepaal het 
midden en trek ken merk dit met een streep.  Pak nu een rondvormig voorwerp (bijvoorbeeld een 
bord) wat overeenkomt met de ‘straal’ (ja wiskunde!) van het nekgat en teken dit over.  
  

Voorzijde  Achterzijde Mouwen 

http://www.artago.nl/
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Nu het hoofd bekend is gaan we ons richten op de schouwers. Bepaal de breedte van de schouders 

(dit is makkelijk te bepalen a.d.h.v. een t-shirt) en teken dit uit. Omdat de schouder van naturen afloopt 

is het handig voor het aanpassen dat wij dit nabootsen. Teken daarom een lijn van circa 2 centimeter 

omhoog en verbind de uiteinde met het nekgat. Hierdoor krijg je het onderstaande resultaat (herhaal 

dit natuurlijk ook voor de andere kant) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot slot gaan we de arm-gaten bepalen.  Meet de eerder bepaalde lengte van ‘armgat’ + de 
‘natuurlijke afloop’ en teken dit uit op de stof.   Trek vervolgens uit de losse pols een armgat van het 
zojuist bepaalde punt naar het uiteinde van de schouder.  Herhaal dit uiteraard weer voor de andere 
zijde. Knip tenslotte alle overige delen weg. (zorg ervoor dat de stof nog steeds goed op elkaar ligt, 
plaats er eventueel spelden bij)  
 

 
 
 
Stap 4: Mouwen spelden en vastnaaien 
Voordat wij aan de mouwen beginnen is het handig (of noodzakelijk) eerst de schouderdelen dicht te 
naaien (zie de rode strepen bovenstaand). 
 
Pak vervolgens de mouw en deel deze door tweeën. Ze zijn nu wellicht nog veelste lang maar we 
gaan stof verliezen bij het uitmeten (daarnaast wegknippen kan altijd nog).  Vouw vervolgens de stof 
dubbel zodat je, je uiteindelijke mouw krijgt.  

Leg je pij op de grond en leg de mouw 
op het armgat. Zorg dat de mouw schuin 
naar onder ligt. Dit is immers de 
natuurlijke houding van de mouw en 
hierdoor zal het geheel lekkerder zitten 
dan wanneer je het als een T-vorm 
creëert.  
 
Leg de uiteinde van de mouw een cm 
over de uiteinde van de schouder. (dit 
wordt je stiklijn) en volg het mouwgat 
mee naar onder. (de schuimte van de 
mouw is afhankelijk van de hoeveelheid 
stof wat je over hebt) In dit geval had ik 
niet zoveel over en daarom besloten het 
wat rechter te leggen. 

http://www.artago.nl/
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 Vouw je pij open en leg deze met de binnenzijde (de zijde waarop je hebt getekend) bovenop.  

Pak beide lagen en speld dit vast. Begin in het middel en werk uit naar de uiteinden. Let erop dat het 

zo goed mogelijk overeenkomt! Anders krijg je straks aan de onderzijde een prop te zitten. Even 

passen en wanneer het o.k. zit naai de mouwen vervolgens vast aan de pij.  

 

Stap 5:  Pij  dichtnaaien en afwerken 
We gaan tot slot de pij verder dichtnaaien en alle lossen einden 

omzomen.  Leg de pij met de binnenstebuiten op de grond.  

Inmiddels zitten de schouderstukken en mouwen al vast in de pij.   

Naai eerst alle oranje stukken dicht. Tot ongeveer de hoogte van 

de heupen (zodat men nog kan rennen. Verstevig de onderzijde 

extra goed!  Dit is het punt waar een pij als eerst op de naden zal 

gaan scheuren. Zoom  vervolgens de blauwe randen 2x om 

(hierdoor voorkom je het rafelen)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trek de pij aan en bepaal hoeveel er nog aan de uiteindes dient te worden weggeknipt (houdt 
wederom rekening met 1,5 cm omzomingsruimte) en knip de overtollige gedeeltes weg. Zoom de 
uiteindes om en knip de losse draadjes weg!   
 

De Basispij is af!    
De kracht van een goed kostuum zit hem vaak in het gebruik 
van meerdere lagen.  Dit kan je bijvoorbeeld doen door de 
handleiding te herhalen maar bijvoorbeeld de lengtes te 
veranderen of de mouwen in zijn geheel weg te laten.  Gebruik 
voor de rest je fantasie om de pij verder aan te kleden. 
Dit kan bijvoorbeeld met gebruik van:  

 Textielverf (zie hiervoor ook de andere handleiding) 

 Andere lappen stof 

 Kant (zoals bovenstaand is weergegeven) 
 

http://www.artago.nl/

