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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht 
worden. Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

Ana is een patroon voor een vest van gebreide stoffen dat zeer eenvoudig te maken is en toch opvalt door de mooie 

belijning. Op het patroon staan veel verschillende mogelijkheden waardoor ieder vest weer anders wordt.  

Ana in de meest eenvoudige vorm zonder beleg is super snel gemaakt en wordt afhankelijk van de stofkeuze een heerlijk 

vest om in te wonen of een stijlvol gebreid vest dat over een jurk gedragen kan worden. Maak je het vest met een brede 

sjaalkraag of oversized capuchon, dat ziet hij er weer heel anders uit! In de zijnaad kunnen zakken worden verstopt. De 

mooie belijning zorgt er ook voor dat het hele vest onafgewerkt kan worden gemaakt, zo zie je de speciale naadlijnen beter.  

Op het patroon staan twee verschillende lengtes. 

Materiaal: 
gebruik voor dit patroon het liefste mooie gebreide stoffen, maar ook pluche, fleece en joggingstof zijn heel goed voor dit 

patroon te gebruiken. 

Maten en stofverbruik:  

zie de maten op het Duitse werkblad.  

Knippen: 
knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip voor de zoom minstens 2 cm zoomtoeslag aan.  

voorpand                                              2 x  

achterpand                                           1 x aan de stofvouw 

mouw                                                    2 x  

zak (naar wens)                                   4 x  

versie met capuchon ook nog:  

strook onderste deel                         2 x 

strook bovenste deel                         1 x aan de stofvouw (helemaal) 

capuchon                                              2 x  

versie met sjaalkraag ook nog: 

strook onderste deel                         2 x 

strook bovenste deel                         1 x aan de stofvouw (kniplijn “kragen”) 

De belegstrook wordt volgens het patroon dubbel genomen. Bij gebruik van stevige of dikke stof kan de strook ook enkel 

genomen worden: neem daarvoor de stroken : “streifen unterer Teil” en “streifen oberer teil” en vouw deze langs de 

vouwlijn (Umbruch) dubbel. Knip deze delen dan maar voor de helft. 

Werkwijze:  
Gebruik de locker of een rekbare steek van de naaimachine. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. 

Leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar op het achterpand. Sluit de schoudernaden. Zet de mouwen in de 

armsgaten en let daarbij goed op de patroontekens.  

Zakken: speld een zakdeel g.k.o.e. volgens de patroontekens op de voorpanden en op de beide kanten van het achterpand. 

Stik ze op de naadtoeslagen vast.  

Leg de mouw- en zijnaden van voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de naden in één keer tot aan de 

zakken. Hecht de naad hier goed af en stik daarna de zakdelen op elkaar en de zijnaad weer verder. Voor de meest 

eenvoudige variant, het vest rondom afwerken met de lockmachine of een zigzagsteek. Of leg een zoom in het vest. 

Verstevig de hals naar wens met Framilastic of framilon (doorzichtig elastiek) 

Gevoerde sjaalkraag: speld de onderste stroken aan de smalle kanten aan de bovenste strook, g.k.o.e. Begin met het 

stikken in het midden van de strook en stik daarvandaan naar beide kanten. Vouw de strook dubbel langs de vouwlijn. 

(=Umbruch) 

Enkele sjaalkraag: speld de halve onderste stroken aan het smalle stuk van de bovenste strook. Stik ze vast. 

Capuchon: leg beide capuchondelen met de goede kanten op elkaar en stik de kruinnaad. Geef het midden van de halsnaad 

aan met een speld en speld de capuchon in de hals, middenachter op de kruinnaad van de capuchon. Stik de capuchon vast.  

Stik bij alle vestvarianten de strook langs de voorrand van het vest. Let er goed op dat de schoudernaden precies op de 

schuine naad van de strook vallen. Bij de versie met capuchon wordt de strook ook rondom de capuchon gestikt, zo krijg je 

een mooie grote capuchon.  

Zoom: bij de versie zonder beleg wordt eerst de voorrand gezoomd. Dan wordt bij beide versies de onderkant gezoomd. 

Zorg dat aan de voorrandhoeken onderin de rand goed naar binnen wordt gevouwen. KLAAR! 

 


