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1. Algemeen 
 
Voor je aan deze werkbeschrijving begint moet je echt zeker zijn dat je de “Balance Soft” relax hebt! Ik heb geen 
afmetingen van de andere versie, dus kan ook niet zeggen of dit gaat passen. 
 

Balance Soft Balance 

  
 
De hoes die je met deze werkbeschrijving maakt, is echt een hoes die over de bestaande bekleding van de relax gaat. 
Deze kan de bestaande dus niet vervangen.  
 
Ik heb mijn uiterste best gedaan om elke stap zo duidelijk mogelijk neer te schrijven, maar moest je toch vastzitten 
mag je altijd je vraag mailen naar madebynolo@gmail.com. Ik zal dan mijn uiterste best doen om zo spoedig mogelijk te 
antwoorden. 
 
Er zijn heel wat uren werk in deze beschrijving gekropen en ze blijft eigendom van “MadebyNolo”. Deze 
werkbeschrijving is gratis ter beschikking gesteld, het is daarom niet toegestaan om ze voor commerciële doeleinden 
te gebruiken.  
 
Note: 
“Fits with baby bouncer from the company BabyBjörn AB. BABYBJÖRN® is a registered trademark owned by 
BabyBjörn AB. There is no financial, commercial or other co-operation or connection between MadebyNolo 
business/products and BabyBjörn AB’s business/products.  Nor BabyBjörn AB, nor MadebyNolo can take any 
responibility for the replacement covers/pattern pieces” 
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2. Benodigdheden 
 
Voor deze hoes kan je kiezen of je alles uit 1 stof maakt of verschillende stofjes combineert. Ik het ervoor gekozen om 
verschillende stoffen te gebruiken. Ik heb in het verleden al eens 1 gemaakt uit 1 stofje, maar dat vond ik zelf niet zo’n 
succes ( https://madebynolo.wordpress.com/2015/05/01/een-hoes-voor-een-babybjorn-relax/ ) 
 
Ik heb gekozen voor een dikkere stof omdat het toch de bedoeling is dat deze hoes de bestaande relax beschermd 
(oké, en ook opfleurt, want zwart is toch maar zwart). 
 
Voor deze uitvoering heb ik 2x 1,5m stof (bij 140cm) genomen. En hier heb ik 2 versies uit kunnen maken. Dus 1x 
1,5m is voldoende als je deze hoes in 1 stof wil maken.  
 

 
 
 
3. Knippen 
 
• Rugleuning: 2x aan stofvouw 
• Zitvlak: 2x aan stofvouw 
• Onderste band: 1x aan stofvouw 
• Kruisstuk: 2x aan stofvouw 
!! Let er bij het kruistuk op dat je het rekening houdt met te tekening op je stof. De smalste kant is de 
voorkant en moet dus juist liggen. 
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4. Voorbereiding 
 
• Werk alle raden af met een overlock of zigzag steek 
• Speld volgende markeringen: 
 - Rugleuningen: midden-boven en onder, gaten aan de zijkanten 
 - zitvlak: midden-boven en onder 
 - kruisstuk: midden-boven en onder 
 - onderste band: midden-boven en onder 
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5. Ineenzetten 
 
1. 

 

 Neem 1 van de 2 rugleuningen en een zitvlak 
en zet deze aaneen. Let erop dat je het zitvlak 
met de ronde kant vastzet. 
 
Begin door de uiteinden en het midden vast te 
spelden. 

2. 

 

 Verdeel nu gelijkmatig 

3. 

 

 Zorg dat de punt van het zitvlak mooi gelijk 
ligt met de punt van het rugpand. En stik vast. 
 
Herhaal deze stappen voor de andere 
rugleuning 
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4. 

 

 Markeer op beide rugleuningen de opening die 
we gaan laten zodat de knoopjes voor het 
kruisstuk erdoor kunnen. 
 
 

5. 

 

 Spelt beide rugleuningen op elkaar, goede 
kanten opeen, en stik rondom vast op 1cm 

6. 

 

 Naai de 2 kruisstuk delen aaneen, goede 
kanten op elkaar. Let erop dat je ze juist 
opeen leg, grote bogen samen en kleine bogen 
samen. 
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7. 

 

 Werk de raden af met een kartelschaar of 
overlock. 
Draai terug goed zodat de goede kanten naar 
buiten zijn en naai de onder en ovenkant toe, 
werk beide uiteinden af met een overlock of 
zigzag. 

8. 

 

 Speld het midden van het kruisstuk op het 
midden van zitvlak. Goede kanten op elkaar. 
 
 
PS:  de volgende foto’s heb ik gemaakt met 
een andere versie van de hoes. Het kruisstuk 
is hier groen aan de binnenkant en bevat 
monsters aan de buitenkant. 

9. 

 

 Naai aaneen goede kanten op elkaar. 
Het zitvlak dat je hiervoor gebruikt zal de 
voorakant van de hoes worden. 
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10. 

 

 Opengevouwen ziet het er nu zo uit. 

11. 

 

 Speld de goede kanten van de middenvoorkant 
van het kruispand aan het midden van het 
onderpand op elkaar, en naai vast 

12. 

 

 Leg de onderste rand goede kanten op elkaar 
en naai op 1cm toe. Zodat het een cirkel is. 
Speld de onderrand op de rugleuningen, goede 
kanten opeen. Laat een opening aan het 
kruisstuk! Dit mag niet toegenaaid worden 
aangezien dit de opening zal zijn waardoor het 
originele kruisstuk doorgestoken zal worden. 
Naai rondom op 1 cm (niet op kruisstuk) 
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13. 

 

 Je hoes is nu klaar en ziet er zo uit. 

14. 

 

 

 
	


