OLAND
OLAND is een basispatroon voor een nauwsluitend overslagvest met raglanmouwen. Het patroon
heeft twee soorten mouwen: een gewone rechte mouw en een trompetmouw die eventueel met
behulp van band of elastiek gerimpeld en gepoft kan worden.
Gebruik bij voorkeur sterk rekbare stof zoals gebreide stoffen en tricot of jogging. Het is belangrijk
dat de stof voldoende rekt. Zo niet, neem dan een maatje groter.
Neem eerst de maat op. Het gaat vooral om de borstomvang(bovenwijdte), die is bepalend voor de
te kiezen maat uit de tabel.

Benodigdheden

Materiaal/maten

S
34/36

M
38/40

L
42/44

XL
46/48

XXL
50/52

bovenwijdte

89 cm

97 cm

105 cm

117 cm

129 cm

mouwlengte
(normale mouw)

67 cm

68,5 cm

70 cm

71,5 cm

73 cm

mouwlengte
(wijde mouw)

69 cm

70,5 cm

72 cm

73,5 cm

75 cm

lengte voor

60 cm

61 cm

62 cm

66 cm

67 cm

145 cm

150 cm

170 cm

180 cm

210 cm

stof
(140 cm breed)
fournituren

evt smal elastiek

Kniplijst
1 - voorpand
2 - achterpand
3 - mouw

2x
1 x aan de stofvouw
2x

afwerkstrook

S
34/36

M
38/40

L
42/44

XL
46/48

XXL
50/52

voor het linker
voorpand

2cm x 131 cm

2cm x 135 cm

2cm x 139 cm

2cm x 146 cm

2cm x 150 cm

2cm x 91 cm

2cm x 95 cm

2cm x 99 cm

2cm x 106 cm

2cm x 110 cm

voor het rechter
voorpand

Knippen
Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.
Neem de tekens (de kleine streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof .
Aangeraden wordt een naadtoeslag van 1,0 cm voor alle naden en 2,5 cm voor de onderste zomen
en de korte kanten bij het voorpand.
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OLAND
Werkwijze
Dit overslagvest moet met een rekbare steek, bv een smalle lange zigzagsteek, gestikt worden. Gebruik voor het doorstikken
ook een rekbare steek, zoals bv een driedelige zigzagsteek. Strijk of pers na het stikken de naden plat.

1.

Werk alle patroondelen af.

2.

Speld de mouwen g.k.o.e. volgens de tekens aan het achterpand en de voorste overslagdelen. Stik de
naden.

3.

Sluit de mouw- en zijnaden in één keer g.k.o.e. maar laat in de rechter zijnaad volgens de tekens op het
patroon een stukje open. Strijk de naden open en stik het gaatje rondom door. Eventueel kan de opening aan de boven- en onderkant worden verstevigd met trensjes.
Tip: als de wijduitlopende mouwen met een split gemaakt worden, moet de onderarmnaad tot aan de
gewenste splithoogte gesloten worden. Let op de aanwijzing voor mouwvariaties bij punt 7 .

4.

Stik de zoom onderin het vest. Zoom nu de korte voorkanten: vouw ze om en stik ze vast.

5.

Stik de smalle uiteinden van de afwerkstroken aan elkaar. Speld deze naad middenachter aan de hals:
de goede kant van de strook ligt op de binnenkant van het vest. ander steppen. Stik de strook van middenachter naar voren langs de hals en de overslag. Stik dan de andere kant. Let op dat de afwerkstrook
wordt uitgerekt tijdens het stikken en wel zo, dat hoe sterker de ronding,(bv bij de hals) des te meer de
strook moet worden uitgerekt.

6.

Vouw de naad van de afwerkstrook naar binnen, vouw hem om naar de goede kant en speld
hem rondom vast. Vouw de uitstekende delen eveneens dubbel en speld ze vast. Stik de
strook helemaal door met een rekbare steek. Stik bij de overgang van loshangende strook
naar vaste strook even een trensje op het vest.

7.

Smalle mouwen: zoom de mouwen
Wijduitlopende mouwen: maak een zoom van 1,5 cm breed onderin de mouwen, rijg elastiek in de zoom en trek het tot de gewenste lengte aan. Er kan ook een split in de mouw
gemaakt worden. Werk het split af met een klein zoompje of met een afwerkstrook. Rimpel de
onderkant mouw in tot de gewenste wijdte en werk deze ook af met een strook stof die langer
is dan de mouwzoom. Laat de uiteinden zover uitsteken dat ze als strikbanden gebruikt kunnen worden.

Klaar !
Veel plezier en succes met OLAND!
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