
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Een badge op je uniform naaien
Hoe moet dat nou weer? deel 1

Eerst even wat basis kennis. Naaien doe je met naald en draad. Laten we deze aan je voorstellen:

Nu gaan we beginnen met de badge aan je uniform te naaien! Voor je gaat naaien doe je natuurlijk 
eerst een stuk draad door het oog van je naald. Als het draad de hele tijd van de naald afglipt kan je 
de draad met een knoopje vastmaken aan de naald.

   

 

 

Naald 

Er zijn veel verschillende naalden in verschillende dikten 
en lengtes. Kies de juiste uit voor jouw werkstuk. Het oog 
(nummer 1 op de afbeelding) van de naald kan ook 
verschillende groottes hebben.

Let op! is de naald heel dik en heeft het een groot oog 
dan is het een borduurnaald

Draad / garen

Garen Voor elke stof heb je andere garen maar over het 
algemeen worden er katoenen garen gebruikt. Garen zijn 
in allerlei kleuren te krijgen!

Stap 1

Begin met de dubbele steek:

De dubbele steek is een soort kruis die je maakt om de 
draad vast te maken aan de badge en je uniform. Dat 
gaat zo:

Steek de naald aan het begin naar de achterkant.en 
steek de naald een klein stukje verder weer omhoog. 
Laat ongeveer ½ cm draad over zie het pijltje).

Maak daarna een wat langere steek van voor naar achter 
en steek de naald vlak bij waar je hem net naar achteren 
hebt gestoken weer omhoog.

Maak een 2e steek over de eerste. Let wel op dat je het 
uiteinde van het draad niet door trekt. Om de draad goed 
vast te maken herhaal je het kruisje. 

Let op!
Op het plaatje, bij het pijltje, lijkt het of de 2 steken 
NAAST elkaar in plaats van over elkaar zijn, maar dit is 
alleen gedaan omdat je het anders niet kunt zien. Het is 
dus wel de bedoeling dat je de steken OVER elkaar
zet!



 
 
 
 
 

 

Een badge op je uniform naaien
Hoe moet dat nou weer? deel 2

Stap 2.

Steek de naald een stukje verder naar
achteren. En daarna weer een stukje verder
omhoog. Zorg dat de steken allemaal ongeveer even
lang zijn.

Stap 3.
Zigzag door de stoffen helemaal rond je badge. Er 
ontstaat nu een soort stippellijn. Denk je dat de badge 
niet stevig vast zit... maak nog maar een rondje. 

Hecht aan het einde je draad af met een
dubbele steek (zie stap 1) zodat de draad niet meer los 
kan gaan. 

Laat je werkje nu aan de leiding zien. Die kijkt of de 
badge goed is afgewerkt en of je het touwtje door mag 
knippen.  

 
 
 
 
 
 

 


