
ANJANA   farbenmix.de 
 

 

 

Seite 1 von 2  ©2015 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 

Deze grappige trui met lange puntmuts is een heerlijke trui als vervanging van een jas tussen 

de seizoenen. Hij is met een paar naden snel gemaakt van joggingstof, fleece, nickyvelours, 

borg of zachte wollen stoffen.                

De trui loopt aan de onderkant iets wijd uit en geeft daarmee lekker bewegingsvrijheid om 

naar hartenlust te spelen. De puntmutstrui past bij broeken, jurken en rokken. Hij is snel en 

gemakkelijk te maken en daarom ook voor beginnende naaisters geschikt. 

De lange puntmuts met knopen is een eyecatcher, hij wiebelt met iedere beweging mee en 

houdt indien nodig de oren lekker warm.  

 

ANJANA valt ruim en groeit daardoor lang mee.                                           

Maak hem chique van een effen stof, vrolijk met bonte stoffen of versier hem naar hartelust.   

                       

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! 

 

De puntmutstrui ANJANA is bedoeld als jasvervanger en wordt het best gemaakt van rekbare 

stof. Hij valt daarom ook ruim. De totale lengte van de trui wordt bepaald door de lengte van 

de puntmuts. Gebruik de bovenwijdte voor het kiezen van de juiste maat. De trui is ook in de 

wijdte ruim. Wil je hem wat smaller maken, neem dan gerust een maat kleiner!                                                                                   
 

Andere capuchonvariaties zijn in het E-book  „Immer gut behütet“ uitvoerig beschreven.                

 

  

Materiaal 

 

Materiaal/maten  74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

bovenwijdte 66 cm 73 cm 77 cm 82 cm 86 cm 90 cm 

lengte voor  35 cm 39 cm 43 cm 47 cm 51 cm 55 cm 

zijdelingse 

puntmutslengte 
27 cm 31 cm 35,5 cm 38,5 cm 42,5 cm 46,5 cm 

schouderbreedte 6 cm 7 cm 7,6 cm 8,1 cm 8,7 cm 9,2 cm 

lengte mouw 27,5 cm 31,5 cm 34,5 cm 38,7 cm 43,5 cm 48,5 cm 

stof 

(140 cm breed) 
90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 140 cm 150 cm 

elastiek  

(1 cm breed) 
60 cm 60 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 

 

 

Knippen     

Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. 

Als de stof een duidelijke draadrichting heeft, moeten alle delen dezelfde kant op geknipt 

worden. 
 

Kniplijst        

 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 3 - zijpand    2 x aan de stofvouw 

 4 - mouw 2 x aan de stofvouw 

 5 - capuchon     2 x 



ANJANA   farbenmix.de 
 

 

 

Seite 2 von 2  ©2015 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 

Werkwijze: 

Het gemakkelijkste om rekbare stoffen te naaien is met een lockmachine. Bij gebruik van een 

gewone naaimachine kunnen ook overlocksteken, een smalle zigzagsteek in normale 

steeklengte of een steelsteekje gebruikt worden. In ieder geval is een naaimachinenaald voor 

tricot belangrijk (ballpointnaald).                           

 

1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof Neem de 

patroontekens over de op stof.  

Let bij het zijdeel (patroondeel 3) op: de stofvouw ligt niet aan de rechte maar aan de schuine 

kant van het patroondeel, zie de tekst op het patroondeel.           
 

2. Speld de capuchondelen met de goede kanten op elkaar en naai eerst de bovenkant dicht 

(let op de patroontekens), daarna pas de middenachterkant.  

 

3. Werk de voorrand van de capuchon af met een locksteek. Vouw de rand ca. 1,5 cm naar 

binnen en stik de rand vast. Doe een veiligheidsspeld op het elastiek en rijg het elastiek in de 

tunnel. Zet het elastiek eerst aan één kant vast zo’n 3 á 4 cm vanaf de rand. Trek het elastiek 

aan de andere kant van de tunnel iets aan en zet het dan aan de andere kant van de tunnel op 

dezelfde afstand vanaf de rand vast. Knip het overtollige elastiek af. Keer de capuchon naar de 

goede kant.                                    

 

4. Speld voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Geef 

in de hals met spelden precies middenvoor en middenachter op de stof aan.  
 

5. Speld de capuchon met de goede kanten op elkaar in de hals: let erop dat de randen van de 

capuchon tegen elkaar aansluiten en precies middenvoor zitten (ze mogen NIET overlappen). 

De middenachternaad van de capuchon valt precies middenachter in de hals bij de speld. De 

patroontekens van de capuchon vallen op de schoudernaden. Zet de capuchon eerst op een 

paar punten vast en stik hem dan met een rekbare steek zoals een overlocksteek of een smalle 

zigzagsteek in de hals. De naad moet goed rekbaar blijven. Vouw de naad in de trui en stik de 

hals aan de goede kant met een rekbare steek door.  
 

6. Stik de zijpanden aan het voorpand, de kleine ronding valt precies in de armsgaten. Stik de 

andere kanten van de zijpanden aan het achterpand.   
 

7. Werk de rand van de mouwen af, vouw de mouw in de lengte dubbel, de goede kanten op 

elkaar en stik de mouw dicht. 
 

8. Geef het hoogste punt in de mouwkop met een speld aan.      
Vouw de trui binnenste buiten, de naden van de zijpanden liggen op elkaar. Het onderste punt 

in het armsgat ook met een speld aangeven. Speld de mouw in het armsgat. De bovenste punt 

van de mouwkop valt precies op de schoudernaad. De onderste speld in het armsgat valt op de 

mouwondernaad. De patroontekens van de mouw vallen op de naden van de zijpanden. 

 

9. Zet de mouwen in de armsgaten en rek daarbij de stof niet uit.  

 

10. Zoom de mouwen. Dat gaat het gemakkelijkst als je „in“ de mouw naait.  
 

11. De onderkant van de trui loopt zowel voor als achter in een rechte lijn. Werk de onderkant 

rondom af. Vouw eerst de zoom aan de voorkant naar binnen en stik hem vast. Vouw dan de 

achterkant zoom ook naar binnen en stik hem vast.  
 

12. Maak een knoop in de capuchon. 

 

KLAAR !!! 
Veel plezier en succes met ANJANA! 


