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Big Lady Indira
A-lijn shirt met punten in de zoom

Indira is een patroon van een shirt dat heerlijk comfortabel zit. Hij valt in een A-lijn waardoor de onderkant ruim en wijd is,
daardoor valt hij heel mooi. De maat valt normaal uit.
Maak Indira van rekbare stoffen zoals katoenen tricot maar ook viscosetricot en soepele gebreide stoffen. Mocht je dit
patroon liever gebruiken voor een trui, kies dan een maatje groter zodat je ook wat minder rekbare en dikkere stoffen
kunt gebruiken. Misschien moeten de mouwen dan aan de onderkant met iets meer naadtoeslag worden geknipt.
Op dit patroon staan de maten 46 t/m 58
Kijk voor de maataanduiding en het stofverbruik op het Duitse patroonblad of bij de „fotoanleitung“ op www.farbenmix.de
Kniplijst :
1 – voorpand
1 x aan de stofvouw
2 – achterpand
1 x aan de stofvouw
3 – mouw
2x
of
3a - ¾ of korte mouw
2x
Naar wens boordjes knippen: deze worden op maat geknipt. Meet de lengte op de volgende manier op: lengte van de
hals opmeten, hoogte van het boordje is 4 - 4,5 cm. De opgemeten lengte vermenigvuldigen met 0,7 voor boordstof en
met 0,8 bij tricot.
Werkwijze: maak dit shirt alleen van rekbare stoffen. Het gemakkelijkst kun je rekbare stof met de lockmachine naaien.
Met de gewone huishoudmachine kan het natuurlijk ook. Gebruik dan een overlocksteek of een zigzagsteek met normale
lengte of een steelsteekje. Gebruik voor rekbare stoffen bij voorkeur ballpointnaalden (jerseynaald) in de naaimachine.
Lees eerst de hele beschrijving een keertje door.
Een videobeschrijving vind je hier: http://www.youtube.com/mialuna24
Werkbeschrijving: Indira met onafgewerkte hals en zomen.
1 – Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Bij de onafgewerkte hals en zomen hoeft geen naadtoeslag
aangeknipt te worden op die plaatsen. Neem de patroontekens over op de stof.
2 - Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden.
3 – Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens van voor en schouder.
4 – Leg mouwen, voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit mouw- en zijnaden in één keer.
5 – Vouw bij de hals de schoudernaadtoeslag van beide kanten naar achteren en stik hem aan de goede kant door,
zodat de naad goed dicht blijft. Stik naar wens de hals met een rekbare siersteek of met de coverlock één keer rondom
door.
6 – Leg ook de naadtoeslag van de zijnaden en mouwen naar achteren en zet ze vast. Na het wassen zal de tricot mooi
naar binnen rollen, dat geeft een geweldig leuk effect!
KLAAR!!!
Werkbeschrijving : Indira met boordjes aan de hals en met een gezoomde onderkant.
1 – Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip ca 2 cm zoomtoeslag aan. Knip een boordje voor de hals
zoals boven beschreven. Neem alle patroontekens over op de stof.
2 - Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden.
3 – Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens.
4 - Leg mouwen, voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaad in één keer.
5 – Sluit het boordje voor de hals tot een ring. Vouw hem in de lengte dubbel en speld de beide open kanten samen
uitgerekt aan de goede kant van de hals. Verdeel het boordje en de hals in vier gelijke delen en speld het boordje
gelijkmatig in de hals, de naad van het boordje van middenachter in de hals. Stik het boordje vast, vouw de naadtoeslag
in het shirt en stik het aan de goede kant met een rekbare steek door. bv met een driegedeelde zigzagsteek.
6 – Vouw de zoom naar binnen en stik hem aan de goede kant vast. De overstekende hoeken afknippen. Vouw de korte
zijkant-zomen naar binnen. Vouw de hoeken netjes naar binnen en stik de zoom door.
7 – Zoom de mouwen. KLAAR!
Variatie: Indira verlengd
Indira kan ook heel gemakkelijk tot tunieklengte verlengd worden. Knip het patroon dan bij voor- en achterpand bij de
getekende patroonlijn: „Verlängerungsoption“ door. Schuif de patroondelen van boven en onder de lijn ca 5 tot 10 cm uit
elkaar. Leg een strook papier onder de patroondelen en plak deze tussen boven- en onderkant met plakband vast. Teken
de lijnen van het patroon opnieuw en knip de overstekende driehoek van het bovenste deel af. Werk daarna het shirt
verder zoals boven beschreven.
Indira met ¾ of met korte mouwen
Indira kan ook met ¾ of met korte mouwen gemaakt worden. Voor de ¾ mouw-version het patroondeel voor de mouw
bij de ingetekende lijn afknippen.
Omdat de lijn voor een korte mouw het patroon onoverzichtelijk zou maken, is deze weggelaten. Het is heel gemakkelijk
deze zelf te tekenen: teken voor een korte mouw een lijn dwars op de mouw in de gewenste hoogte. De lengte van de
mouw kan afgemeten worden van een goed passend shirt.
Maak het shirt verder zoals boven beschreven.
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