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Raglanshirt met knoopjes in de raglannaad 
by mialuna24.de 

 
„little Joel“ is een veelzijdig patroon. Je kunt hem maken met korte of lange mouwen, met of zonder 

capuchon en ook nog met deelnaden in de mouwen. Je kunt met dit patroon steeds weer een heel ander 
shirt maken. Het patroon valt in de wijdte en lengte normaal en het is zowel voor jongens als meisjes 

geschikt.                                                       
 

Dit patroon heeft geen gecombineerde maten, maar iedere maat tussen maat 50 en maat 92 staat op het 
patroon. 

Maak little Joel van rekbare stoffen zoals tricot, interlock of rekbare joggingstof. Ook nickyvelours of andere 
rekbare stoffen zijn geschikt. 

 
 

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een 
goed passend shirt! 
 

Materiaal/maten 50 56 62 68 74 80 86 92 

borstwijdte in cm 45 47 50 52 54 56 58 60 

ruglengte in cm 23 25 27 29 31 33 35 37 

mouwlengte vanaf de 
hals in cm 

25 26,3 27,5 28,7 30 31,5 34 36,5 

stof,  140 cm breed 
zonder muts in cm 

40 40 45 45 45 50 50 50 

stof, 140 cm breed 
met muts in cm 

40 50 55 60 65 70 70 70 

verder nog boordstof    (minstens 5 % elasthan) drukkertjes        

 
 
Kniplijst:            
Versie met capuchon en mouwen aan één stuk:  
1 – voorpand                  1 x   
2 – achterpand    1 x aan de stofvouw 
3 – mouw      2 x 
4 – capuchon                           2 x (4 x voor de gevoerde versie) 
boordstrook voor de capuchon  lengte en breedte volgens tabel   
naar wens boordjes voor de mouwen           lengte en breedte volgens tabel 
 
Versie zonder capuchon met mouwen met deelnaden:  
1 – voorpand                                     1 x   
2 – achterpand             1 x aan de stofvouw 
3 a – mouw voor                2 x 
3 b – mouw-tussenstuk                          2 x 
3 c – mouw achter              2 x 
halsboordje                                      lengte en breedte volgens tabel                                
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naar wens boordjes voor de mouwen          lengte en breedte volgens tabel                              
 
Knippen boordstof:        
Omdat boordstof heel verschillend kan zijn, is de lengte afhankelijk van de rekbaarheid van de stof. Knip 
hem voor de veiligheid wat langer! 
Deze maten zijn inclusief naadtoeslag! 
 

 50 56 62 68 74 80 86 92 

versie met muts  
in cm 

72 x 4,5 74 x 4,5 77 x 4,5 79 x 4,5 81 x 4,5 83 x 4,5 86 x 4,5 88 x 4,5 

versie zonder 
muts in cm 

49 x 4,5 50 x 4,5 52 x 4,5 54 x 4,5 55 x 4,5 57 x 4,5 59 x 4,5 61 x 4,5 

mouwboordjes in 
cm 

14 x 4 15 x 4 15 x 4 15 x 4 15,5 x 4 16 x 4 16 x 4  16,5 x 4 

mouwboordje 
korte mouw                
in cm 

15,5 x 1,5 16 x 1,5 16,5 x 1,5 17 x 1,5 17,5 x 1,5 18 x 1,5 18,5 x 1,5 19 x 1,5 

 
   
Werkwijze: het raglanshirt kan alleen van rekbare stoffen (tricot, interlock) gemaakt worden. Het 
gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met de gewone 
naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een steelsteekje. Maar 
gebruik dan wel een jerseynaald of ballpointnaald voor je rekbare stof.                           
Dit shirt heeft mouwen met deelnaden, maar de mouwen kunnen ook aan één stuk gemaakt worden. Wil je 
boordjes aan de mouwen of korte mouwen maken, knip dan het patroon bij de daarvoor getekende lijnen 
af op patroondeel 3 – lees voor de werkwijze van deze mouwen de stappen aan het einde van de 
beschrijving.      

 
Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.   
Een filmpje met uitleg is hier te vinden: http://www.youtube.com/mialuna24 
 

Beschrijving voor ALLE versies:  

 

1 - Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. LET OP!! het voorpand is asymmetrisch en moet op 
de goede kant van de stof gelegd worden, de stof ligt dan enkel en niet dubbel zoals anders. 
Knip lange of korte mouwen, boordje voor de hals of capuchon en boordjes voor de korte of lange mouwen. 
Let op, voor alle boordjes geldt: de lengte is afhankelijk van de rekbaarheid van de stof.                      

2 – Neem alle patroontekens over op de stof met kleermakerskrijt of met een trickmarker.          
 

Versie met capuchon en lange mouwen:  

 
3 - Leg de delen voor de capuchon met de goede kanten op elkaar en stik de middenachter-bovennaad. Leg 
buitenste en voeringcapuchon met de verkeerde kanten in elkaar en stik de voorrand en de hals op de 
naadtoeslag op elkaar. In de volgende stappen wordt de capuchon als één geheel verwerkt. 

4 – Speld en stik de linker mouw met de goede kanten op elkaar aan het voorpand. (de mouw waar geen 
sluiting komt). 

5 - Speld en stik het achterpand goede kanten op elkaar aan de zojuist vastgestikte mouw. Stik de volgende 

http://www.youtube.com/mialuna24
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mouw aan het achterpand, deze mouw blijft nu eerst even open aan de voorkant.    

6 – Geef op het achterpand met een speld aan waar middenachter zit. Van hier uit de capuchon in de hals 
spelden. De capuchon valt van de ene voorste mouwnaad tot de andere. Bij de open raglannaad beginnen 
met naaien en aan het eind een piepklein stukje over de capuchon heen naaien. 

7 – Vouw de strook voor de capuchonboord dubbel, de goede kant buiten. Begin aan het begin van de 
raglannaad en rek het boordje tijdens het naaien een beetje uit. Bij de binnenbochten zoals bij de hals voor, 
het boordje meer uitrekken. Bij de buitenbochten (overgang hals voor naar raglannaad) het boordje zo ruim 
als mogelijk nemen. Bij de overgang van capuchon naar voorpand de stof helemaal recht leggen en het 
boordje heel goed rekken, zo valt het later mooi aansluitend.         

8 – Vouw de naadtoeslag in het shirt en stik het aan de goede kant door.  
9 – Leg de boordjes bij de nog open mouw op elkaar: het voorpand ligt boven. Bij het patroonteken de twee 
boordjes op elkaar stikken met een dwarse naad of met een gekruiste siernaad.                                                   

10 – Leg mouw, voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit mouw- en zijnaad in één keer. 
De raglannaad achter moet precies onder het boordje liggen.                                

11 – Zoom het shirt en de mouwen. Bij de kleinste maatjes gaat dit het gemakkelijkst door “in” de mouw te 
stikken.              

12 – Knijp 3 drukkertjes in de voorste raglannaad volgens de patroontekens.       

13  - KLAAR !!! 

 

Versie  zonder capuchon en deelnaden in de mouwen: 
 
1 – Speld de buitenste mouwdelen goede kanten op elkaar aan het middenmouwdeel. Stik naar wens de 
naden aan de goede kant door.                      

2 – Speld en stik de linker mouw met de goede kanten op elkaar aan het voorpand. (de mouw waar geen 
sluiting komt). 

3 - Speld en stik het achterpand goede kanten op elkaar aan de zojuist vastgestikte mouw. Stik de volgende 
mouw aan het achterpand, deze mouw blijft nu eerst even open aan de voorkant! 

4 - Vouw de strook voor de capuchonboord dubbel, de goede kant buiten. Begin aan het begin van de 
raglannaad en rek het boordje tijdens het naaien een beetje uit. Bij de binnenbochten zoals bij de hals vóór, 
het boordje meer uitrekken. Bij de buitenbochten (overgang hals voor naar raglannaad) het boordje zo ruim 
als mogelijk nemen. 

5 – Maak het shirt verder zoals beschreven in stap 8 - 13 bij de versie: met capuchon en lange mouwen.                         

 

Beschrijving mouwen met boordjes 
 
1 – Als er boordjes aan de mouwen moeten komen, knip het patroon dan af bij „Schnittkante Bündchen“. (= 
kniplijn boordje) Knip de boordjes volgens tabel.                  

2 – Vouw de boordjes dubbel en sluit ze tot een ring. Vouw ze dubbel met de goede kant binnen. 

3 – Speld het boordje met de open kanten aan de goede kant van de mouwzoom. De naden vallen op 
elkaar.                                  

4 – Stik het boordje uitgerekt in de mouw.  

5 – klaar !!! 
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Beschrijving korte mouw: 
 
1 -  Als er korte mouwen in het shirtje moeten komen, knip het patroon dan af bij: „kurze Ärmel“ . Knip de 
boordjes volgens de tabel.                                  
2 –Vouw het boordje dubbel en stik het iets uitgerekt aan de goede kant van de mouw. 

3 – Maak het shirt verder volgens de beschrijving. Stik na het sluiten van de mouw een kleine 

 driehoek over het boordje.            
4 – Klaar !!! 
 
 
 
 
 
 


