
Pompom tutu tutorial door marjolein & nynke

Benodigdheden (#1)

Extra zachte tule 75 cm bij 280 cm
Elastiek voor meisjes van 2,5 - 6 jr (wij hebben 75 cm gedaan)
Mini pompoms 70 stuks
Naaimachine
Garen
Schaar 
Meetlint
Spelden

Vouw de tule over de lengte, vouw daarna over de breedte dubbel. De tule is nu vierlaags en 
heeft een afmeting van van 37,5 cm bij 140 cm. Leg nu de dichte zijde onder en speld vanuit daar 
de lengte van het rokje af over de gehele breedte. Wij hebben gekozen voor een rokje van 30 cm 
lang. (#2).

Rijg nu op de lijn van de spelden de vier lagen aan elkaar (#3). Vouw nu het rokje nog een keer 
dubbel in de breedte. De stiksels liggen nu op elkaar (#4). Speld de open uiteinden op 1 cm. van 
de uiteinden aan elkaar (#5). Naai nu de speldrand aan elkaar tot 5 cm onder de rijglijn. Deze 
5 ‘open’ centimeters heb je nodig om de tutu later te vullen met de pompoms. Naai het laatste 
stukje vanaf de rijglijn ook aan elkaar, om de stof goed op elkaar te houden. 
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Knip nu ongeveer 2 cm boven de rijglijn het overtollige tule weg (#6). Knip je elastiek af op 52 cm 
(#7), vouw hem binnenstebuiten dubbel en speld hem dicht op 1 cm van het uiteinde. Naai op 
deze plek het elastiek aan elkaar (#8). Verdeel nu het elastiek met spelden in vier gelijke stukken 
(#9). Doe hetzelfde met het tule.

 

Trek nu met de uiteinden van de rijgdraad plooien in het rokje (#10). Rek nu het elastiek zover 
mogelijk uit en bepaal daarmee de taille van het geplooide tule (#11) en knoop de rijgdraad op 
deze maat dicht met een knoopje.Keer nu het tule rokje buitenstebinnen. De goede kant van het 
rokje zit nu aan de buitenkant. Speld nu de naad van de binnenkant van het elastiek op de naad 
van de buitenkant van het rokje. Zorg hierbij dat het midden van het elastiek op het midden van 
het rijgdraad zit (#12). Let erop dat de binnenkant van het elastiek op de buitenkant van het rokje 
zit. Speld nu de 4 spelden die al op het elastiek zaten, op dezelfde plek vast maar dan ook aan het 
tule rokje (#13). 

Naai nu per kwart het elastiek op het tule op de rijglijn terwijl je het elastiek uittrekt (#14). Dit is het 
lastigste onderdeel van het maken van het hele rokje. Zorg hierbij dat de plooien van het tule 
gelijkmatig verdeeld zijn over het kwart. Naai de vier kwarten vast, zie resultaat (#15 & #16).
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Knip nu het uitstekende tule af boven het elastiek. Vul nu via het 5 cm opengelaten gaatje het rokje 
met de pompoms (#17). Verdeel de pompoms over het rokje. Keer het rokje binnenstebuiten en naai 
het het gaatje waar de pompoms ingingen zover mogelijk dicht (#18). 

Et voila! 

Veel plezier!
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