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vest MISCHA 

Design: traumschnitt   

 

Het  korte of lange vest worden op 
dezelfde manier gemaakt.   

Knip de voor- en achterpanden met 
naadtoeslag en 2 cm zoom uit de 
stof.  

Neem de patroontekens over op de 
achterkant van de stof.  

 

   

Knipde mouwen met naadtoeslag 
en zoom uit de stof en neem de 
patroontekens over op de 
achterkant van de stof.  

Knip voor- en achterpandbeleg. 
Verstevig het voorpandbeleg op de 
plaats waar knoop en knoopsgat 
komen met vlieseline. Bij gebruik 
van dunne of zeer rekbare stof is 
het mooier het hele beleg met 
vlieseline te verstevigen.  

   

 

Teken de figuurnaden op de 
binnenkant van het achterpand.  

De figuurnaden kunnen naar binnen 
worden gestikt. Vouw dan de lijnen 
met de goede kanten van de stof op 
elkaar en stik vlak langs de rand.   
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Als de figuurnaden naar buiten 
moeten vallen, zet dan een speld 
aan het begin en het eind van de 
lijn zodat aan de goede kant 
zichtbaar wordt waar de 
figuurnaden komen.  

 

Vouw langs de speldpunten de stof 
met de goede kanten op elkaar en 
stik de stof smal dubbel door. 

 

Vouw de stof bij de figuurnaden in 
de hals dubbel en stik de naden. De 
figuurnaden vallen naar binnen.  

Stik de mouwen langs de schuine 
raglannaad aan het achterpand. Let 
daarbij op dat de tekens op elkaar 
vallen.  
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Stik de mouwen ook aan de 
voorpanden.  

Zoom de mouwen.    

 

Sluit de mouw- en zijnaden in één 
keer.  

 

Vouw de naadtoeslag van de 
mouwzoom naar één kant en stik 
hem met een kleine driehoek plat.  
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Sluit de schoudernaden van de 
beleggen. Werk de buitenkant van 
de beleggen af met een 
zigzagsteekje of de locker.  

 

Leg het beleg met de goede kanten 
op de goede kant van het vest en 
stik de buitenrand rondom op 
elkaar.  

Stik de onderkant op zoombreede 
af.  

 

Knip de naden korter en de hoeken 
schuin weg.  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix    GbRGbRGbRGbR  Pollehn & Pollehn                              Seite 5 von 5                                         MISCHA 

 

Vouw het beleg naar binnen. Stik 
de voorranden en de hals 
voetjebreed door. Vouw de zoom 
naar binnen en stik hem op 
zoombreedte vast.  

Zet naar wens het beleg nog met 
een paar steekjes met de hand 
vast.  

   

Maak een knoopsgat en zet een 
knoop aan.  

KLAAR! 

 


