
 

 

Wafel Grof €12,00 p.m.  
Geo kubus canvas katoen €10,00 p.m. 
Biologisch katoenen fleece €25,00 p.m. 

 

Hoeveel heeft u nodig voor een dekentje? 
*wiegdeken: 1mtr bio fleece & 1mtr geo kubus 
*ledikantdeken: 1.2mtr geo kubus & 1.7mtr bio fleece 
*wagendeken: 0.7mtr geo kubus & 0.8mtr bio fleece 
***voor alle 3 deze dekentjes heeft u genoeg aan 50cm grove wafel*** 

 

Bij deze afmetingen is rekening gehouden met het krimpen van de stof, was de stoffen altijd van te voren 
en ga dan pas knippen.  

 
Uiteindelijke afmeting per dekentje: 
Wieg: 75x100cm 
Wagen: 60x80cm 
Ledikant: 120x150cm 

 

Bij de wiegdeken en wagendeken zult u van de geo kubus nog voldoende overhouden voor nog een 
omslagdoek bijvoorbeeld. Van de bio fleece genoeg voor een kussentje, kruikenzak of andere kleinere 
accessoire. 
Bij de Ledikant deken houdt u geen stof over, maar van de geo een strook aan de zijkant wel een 
strookje. Handig voor een komodemandje of leuk op een ander dekentje voor de afwerking. 

Wilt u een extra dikke winterspelen dan neemt u de biologisch katoenen fleece dubbel en heeft u dus 
het dubbele nodig. 

 



 

Wafel Jacquard Ster €15,00 p.m. 

Minky Noppenfleece €10,00 p.m. 

 

Hoeveel heeft u nodig voor een dekentje? 

*wiegdeken: 1mtr minky & 1mtr wafel 

*ledikantdeken: 1.2mtr minky & 1.7mtr wafel 

*wagendeken: 0.7mtr minky & 0.8mtr wafel 

 

Bij deze afmetingen is rekening gehouden met het krimpen van de stof, was de stoffen altijd van te voren 

en ga dan pas knippen. 

 

Uiteindelijke afmeting per dekentje: 

Wieg: 75x100cm 

Wagen: 60x80cm 

Ledikant: 120x150cm 

 

Bij de wiegdeken en wagendeken zult u van de minky nog voldoende overhouden voor nog een 

omslagdoek bijvoorbeeld. Van de wafel genoeg voor een kussentje, kruikenzak of andere kleinere 

accessoire. 

Bij de Ledikant deken houdt u geen minky over, maar van de wafel een strook aan de zijkant. Handig 

voor een komodemandje of leuk op een ander dekentje voor de sier. 



 

Wafel Jacquard Ster €15,00 p.m. 

Teddy katoen naturel €15,00 p.m. 

 

Hoeveel heeft u nodig voor een dekentje? 

*wiegdeken: 1mtr teddy & 1mtr wafel 

*ledikantdeken: 1.2mtr teddy & 1.7mtr wafel 

*wagendeken: 0.7mtr teddy & 0.8mtr wafel 

 

Bij deze afmetingen is rekening gehouden met het krimpen van de stof, was de stoffen altijd van te voren 

en ga dan pas knippen. 

 

Uiteindelijke afmeting per dekentje: 

Wieg: 75x100cm 

Wagen: 60x80cm 

Ledikant: 120x150cm 

 

Bij de wiegdeken en wagendeken zult u van de teddy nog voldoende overhouden voor nog een 

omslagdoek bijvoorbeeld. Van de wafel genoeg voor een kussentje, kruikenzak of andere kleinere 

accessoire. 

Bij de Ledikant deken houdt u geen teddy over, maar van de wafel een strook aan de zijkant. Handig voor 

een komodemandje of leuk op een ander dekentje voor de sier. 

 

 

 


