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Beschrijving „Mister Comet“ 
 

Hoodie for Men 
by mialuna24.de 

 
Mister Comet is een sportieve hoody. Door te spelen met de deelnaden kan je de hoody telkens weer anders 
maken. Deze deelnaden maken het shirt ook bijzonder.   Op het patroon staat een shirt met capuchon, maar 

ook een versie met een kraag.       
Maak Mister Comet van rekbare stoffen zoals joggingstof, wintertricot, fleece of gebreide stof.  

Op het patroon staan de maten XS t/m XXXL. 
 
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 en pas eventueel de wijdte of lengte aan! 

maat               XS S M L XL XXL XXXL 

borstwijdte 92 100 108 116 124 132 140 

ruglengte   68 69 70 71 72 73 74 

mouwlengte 68,5 72 75,5 78 80,5 82,5 84,5 

stof, 140 cm met 
capuchon   

165 170 180 195 210 235 240 

stof, 140 cm met 
kraag     

165 170 175 190 200 215 220 

verder nog  boordstof of tricot met minstens 5% elasthan, naar wens nestels, koord of veter 

 

Kniplijst: 
1 – voorpand, midden  1x aan de stofvouw 

2 – zij-voorpand     2 x 
3 – achterpand, midden* 1 x aan de stofvouw 

4 – zij- achterpand* 2 x 
5 – mouw      2 x 
6 – zak    1 x aan de stofvouw 
7 – mouwboordje (volgens tabel) 2x 
8 – Zoomboord (volgens tabel)        1 x  
9 – capuchon midden 1 x buitenste stof, 1 x voering     
10 – capuchon zijkant     2 x a buitenste stof, 2 x voering    
11 – capuchonvoorkantje  1 x buitenste stof, 1 x voering    
12 – kraag (ipv capuchon!) 2 x aan de stofvouw 
 
*naar wens kan het achterpand ook als één geheel geknipt worden: leg of plak daarvoor de patroondelen  
aan elkaar voordat de stof geknipt wordt.          

 
Knippen boordstof      
Boordstof rekt verschillend, de één wat meer dan de ander. Meet de taillewijdte op en pas hierop de lengte 
van de boord aan. Knip liever te lang, afknippen kan altijd nog. 
De maten zijn zonder naadtoeslag! 

cm XS S M L XL XXL XXXL 

7 - mouwboordjes  12 x 19  12 x 20  12 x 20,5  12 x 21,5  12 x 22  12 x 23  12 x 24  

8 - zoomboord    15 x 81  15 x 89  15 x 97  15 x 105  15 x 113  15 x 121  15 x 129  

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

http://www.youtube.com/mialuna24
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Beschrijving:  “Mister Comet met capuchon“: 

 
1 – Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Neem alle patroontekens over op de stof. 

2 – Knip een strook tricot of dunne boordstof van 4 cm breed voor het afwerken van de zakingangen. De 
lengte hangt af van de maat en kun je afmeten aan de zakrand. Vouw de strook in de lengte dubbel en speld 
de dubbele open kanten langs de zakingang, goede kanten op elkaar. Rek de strook tijdens het naaien een 
beetje uit. Vouw de naadtoeslag in de zak en stik hem aan de goede kant door.  

3 – Leg de zak op het voorpand en let daarbij op de patroontekens. Vouw aan de bovenkant van de zak de 
naadtoeslag naar binnen en stik hem vast. Verstevig de uiteinden met trensjes. Stik de zak aan de zijkanten  
en onderkant op de naadtoeslag van het voorpand vast om verschuiven tegen te gaan.                                               

4 – Stik de zijvoorpanden met de goede kanten op elkaar aan het voorpand. Stik de naden naar wens met 
een siersteek aan de goede kant door. 

5 – Stik de zij-achterpanden aan het achterpand, goede kanten op elkaar. Stik ook hier de naden naar wens 
door.  

6 – Speld de mouwen eerst aan het voorpand, daarna ook aan het achterpand. Stik naar wens de naden 
aan de goede kant weer met een siernaad door.              

7 – Sluit de mouw- en zijnaad in één keer. 

8 – Speld de capuchonzijkanten aan de capuchonmiddenstrook en stik ze vast. Stik de naden door. Speld en 
stik het kleine capuchondeeltje voor aan de zijdelen en stik ze vast. Stik ook hier de naden door. Maak de 
voeringcapuchon op dezelfde manier. 
9 – Maak nestels in het buitenste kleine capuchondeel, let op de patroontekens. Strijk eerst aan de 
binnenkant een stukje vlieseline en bij gebruik van dunne stoffen ook nog een stukje stof extra. Knijp de 
nestels dan volgens de beschrijving vast.            
10 - Leg de beide capuchons met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand. Keer de capuchon en stik 
de rand smal door. Als er nestels in de voorkant zijn gemaakt, stik dan  2 tot 3 cm naast de eerste naad nog 
een naad, zo ontstaan een tunnel. Leg de capuchons bij de hals netjes op elkaar en stik ze op de 
naadtoeslag op elkaar om wegglijden te voorkomen.                 

11- Speld de capuchon in de hals. De naden van de capuchondeling en de voorste mouwnaden vallen op 
elkaar. Stik eerst de naden vast en stik dan de capuchon verder rondom in de hals.         

12-  Alle boordstroken met de korte kanten op elkaar stikken tot een ring. Vouw ze in de lengte dubbel, de 
goede kant buiten. Speld de mouwboordjes met de open kanten samen op de mouwonderkant, de naden 
vallen op elkaar. Stik de boordjes vast.  
Naar wens kunnen er duimsgaten in de boordjes worden gemaakt. De beschrijving daarvan is te vinden op 
de site www. farbenmix.de bij de “Anleitungen.” 

13 – Voor het zoomboord het shirt en het boord in vier gelijke delen verdelen en spelden. Stik het boord vast.  

14 – Rijg een koord of veter met behulp van een veiligheidsspeld in de capuchontunnel. 

KLAAR!!! 

 

 

Variantie „Mister Comet met kraag“: 

1 – Knip ipv de capuchon de kraag volgens de kniplijst. Maak Mister Comet zoals boven beschreven t/m 
stap 7.     
2 – Naar wens volgens de patroontekens nestels in de buitenste kraag of voeringkraag knijpen. Strijk wel 
eerst een stukje vlieseline op de binnenkant van de stof en bij dunne stoffen nog een extra stukje stof.                                                

3 – Leg de beide kraagdelen met de goede kanten op elkaar en stik ze op elkaar. Schuif beide kragen met 
de goede kanten in elkaar en stik de bovenkant. Keer de kraag en stik de bovenkant door. Stik voor een 
tunnel nog een naad 2 tot 3 cm naast de eerste naad.    
4 – Speld binnen- en buitenste kraag netjes op elkaar aan de halskant en speld hem daarna in de hals. Stik 
hem vast en stik de naadtoeslag in het shirt door.   

5 – Rijg een koord of veter in de tunnel. KLAAR!! 

 


