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Tunika-Shirt LENI

LENI is een bewust eenvoudig gehouden langer shirt met lange mouwen, dat door zijn lichtgerende
vorm, de trompetmouwen en de V-hals zijn eigen uitstraling krijgt. Hij valt aan de bovenkant mooi
smal en loopt naar onderen iets wijder uit.
Dit shirt is lekker snel te maken en zeer geschikt voor beginnende naaisters.
De eenvoud van het shirt nodigt uit tot borduren of versieren met applicaties, met bandjes en kant
of wat nog anders ontspruit aan een creatieve ziel…
Wie de V-hals te "open" vindt, kan met behulp van een inzetstukje de hals kleiner maken.
Dit patroon is ideaal voor alle jaargetijden!
Gebruik bij voorkeur een rekbare stof zoals tricot, interlock of soepele joggingstof e.d.
LENI is een lange-mouwen-shirt, dat met zekerheid ook de wat grotere meisjes zal aanspreken.
Het shirt valt qua bovenwijdte vrij smal. Voor stevigere meisjes moet al gauw één of twee maten
groter gekozen worden. Kort de mouwen en de totale lengte daarna naar wens een stuk in. Meet
eerst de bovenwijdte van het kind op en vergelijk die met de maten uit de maattabel.
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te
vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!
Benodigdheden/maattabel
De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk.
Materiaal/maten

86/92

98/104

bovenwijdte

58 cm

60 cm

62 cm

66 cm

70 cm

78 cm

86 cm

lengte voor

38 cm

42 cm

46 cm

50 cm

54 cm

60 cm

66 cm

mouwlengte

31,5 cm

35,5 cm

39,5 cm

44,5 cm

49,5 cm

54,5 cm

59,5 cm

schouderbreedte

4,2 cm

4,6 cm

5,0 cm

5,4 cm

5,9 cm

6,7 cm

7,5 cm

stof, tricot
(140 cm breed)

55 cm

60 cm

65 cm

100 cm

110 cm

120 cm

140 cm

fournituren

110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

evt. boordstof

Knippen
Bij het gebruik van verschillende stoffen is het beter deze van te voren te wassen zodat ze
voorgekrompen zijn en niet pas na het maken onderling verschillend krimpen.
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de rekbare stof. Let op de
draadrichting.
Knip het inzetstuk voor de hals naar wens. Let bij dit patroondeeltje goed op de draadrichting,
zodat het stukje overdwars rekt (Dit zorgt er later voor, dat het inzetstukje mooi plat aanligt. Het
stukje is ook expres kleiner dan de ruimte in de V-hals.)
Knip het halsboordje van rekbare tricot of dunne boordstof. De exacte maat voor het boordje is
moeilijk te bepalen, omdat iedere rekbare stof weer verschillend rekt.
Voor een V-hals zonder inzetdriehoek is het beter om het boordje iets langer te knippen. Knip het
boordje dan 3cm langer van dubbele stof of 6cm langer van enkele stof.
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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.
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Tunika-Shirt LENI
Kniplijst
1 - voorpand
2 - achterpand
3 - mouw
4 - halsboordje
5 - driehoekje voor in de hals

1
1
2
1
1

x
x
x
x
x

aan de stofvouw
aan de stofvouw
aan de stofvouw
aan de stofvouw
(naar wens)

Werkwijze
Gebruik voor het verwerken van rekbare stof ook rekbare steken. Bijv. een smalle zigzagsteek met
normale lengte. Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek, bijv. een driegedeelde
zigzagsteek.
Gebruik bij voorkeur een ballpoint- of stretchnaald in de naaimachine.
Bij een shirt zonder driehoek in de hals vervalt punt 5 van de beschrijving.
1. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de rechter schoudernaad.
Ervaren naaisters kunnen ook beide schoudernaden sluiten.
2. Sluit het halsboordje tot een ring. Knip het in de hoek in tot kort voor de naad en strijk de
naden open.
3. Geef op het voorpand het exacte midden van de V-hals aan en leg het halsboordje enkel met
een lange kant op de goede kant van de hals: de naad van het halsboordje moet precies op het
aangegeven punt middenvoor vallen.
Begin op dit punt met stikken en rek het boordje tijdens het naaien iets uit. Stik het boordje
rondom tot aan de open schoudernaad. Knip het voorpand in de hoek precies tot aan de naad
in. Vouw het halsboordje de hoek om en stik het verder weer iets uitgerekt langs de andere
schuine voorrand tot aan de andere schoudernaad.
4. Vouw het halsboordje in de lengte dubbel en werk de twee lagen boord samen met de hals af.
Knip het eventuele teveel aan halsboord bij de schouders af. Strijk de naadtoeslag naar beneden in het shirt.
5. Vouw het inzetstuk langs de vouwlijn dubbel en werk de open kanten samen af. Bij gebruik van
een niet zo rekbare tricot, bijv eentje zonder elastan, is het handig om bovenin het inzetstuk
een tunnel te stikken, ca 1cm vanaf de dubbelgevouwen bovenrand. Rijg smal elastiek in de
tunnel en zet de uiteinden op de naadtoeslag vast. Zo kan het inzetstuk niet gaan lubberen.
Speld het inzetstuk in de hals, de naadtoeslagen van hals en driehoek vallen op elkaar. Stik de
inzet op de naadtoeslag in de hals vast.
6. Stik de hals aan de goede kant met een rekbare steek, bijv. een driegedeelde zigzagsteek, door.
Sluit de linker schoudernaad. Vouw de naadtoeslag van de schoudernaad naar voren en stik
hem in de hals met een kleine driehoek door.
7. Zet de mouwen in de armsgaten en werk de naadtoeslagen samen af.
8. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zij- en mouwnaden in één
keer. Werk de naden af.
9. Zoom de mouwen en de onderkant van het shirt. Vouw hiervoor de zoom naar binnen en stik
deze met een rekbare steek aan de goede kant door.
Klaar !
Veel plezier en succes met LENI !
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