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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. 

UNELLA-BLOMMA is een combinatiepatroon dat bestaat uit een overslagblouse en 
een korte broek. De delen kunnen bijelkaar gedragen worden, maar ook apart met 

andere kledingstukken. In de zomer gewoon zo of als het kouder wordt, met een 
legging of maillot eronder en een shirt met lange mouwen. Vooral met laarzen 

eronder is de korte broek een droom! BLOMMA is Zweeds en betekent “bloem”.  
 

De tuniek is een overslagmodel, dat is gemakkelijk met aankleden. Het onderste 
gedeelte van de blouse loopt aan de onderkant recht waardoor het model een 

beetje ballonachtig lijkt. 
De bijpassende korte broek kan met of zonder ritssluiting gemaakt worden. De 

zomen bij de benen worden ingerimpeld voor hetzelfde balloneffect. Bij elkaar staat 
die setje gewoon heel schattig!  

 

De tuniek kan lekker uitgebreid versierd worden langs de halslijn en de onderkant. 
Hij kan gesloten worden met bloemendrukker of gewone knopen. De korte broek 

wordt bijzonder lief met een kanten ruche langs de zoom.      
Jij bent de designer! 

 
Ook beginners kunnen UNELLA-BLOMMA maken, want het patroon is eenvoudig 

met veel effect. De pasvorm is nauwsluitend, maar de knopen van de tuniek 
kunnen naar ieder figuur worden aangepast. De broek valt eerder ruim en wordt 

met elastiek in de tailleband op maat aangepast. Langs de beenzoom kan een smal 
boordje worden genaaid voor een bijzonder prettig draagcomfort.    

 
Maak deze combinatie voor de zomer van luchtige lichte katoentjes of de iets 

stevigere poplins. Voor de koudere maanden is spijkerstof, babyrib of velvet heel 
handig. Zo tover je je eigen stijl, veel plezier met kiezen! 

 
UNELLA-BLOMMA kan met een beetje aanpassen ook stevige meisje heel leuk 

staan.  

De tuniek valt smal en moet zeker een maatje groter worden gemaakt. De totale 
lengte kan naar wens een stuk korter gemaakt worden door eenvoudig van de 

zoom een paar centimeter af te halen.                                       
De korte broek valt over de heupen relatief wijd, de taille is meer gericht op een 

normale wijdte. Voor stevige meisje moet daarom ook de korte broek een maatje 
groter worden gemaakt en de wijdte van de taille kan met elastiek gereguleerd 

worden.  
Voor het beginnen de maten van het kind vergelijken met de maten in de tabel en 

de juiste maat daarna uitkiezen. 
 

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!  

 

  

http://www.farbenmix.de/
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Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk. 

overslagtuniek        

materiaal/maten  
86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

bovenwijdte 60 cm 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 80 cm 88 cm 

schouderbreedte 5,2 cm 5,7 cm 6,3 cm 6,9 cm 7,5 cm 8,4 cm 9,3 cm 

lengte voor 44 cm 48 cm 54 cm 59 cm 64 cm 73 cm 82 cm 

mouwlengte 11,5 cm 12,5 cm 13,0 cm 14,0 cm 15,0 cm 16,0 cm 17,0 cm 

stof 

(140 cm breed)  
60 cm 65 cm 75 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 

elastiek 

mouwzoom 

1,0cm breed 2 x 

22,0 cm 22,5 cm 23,0 cm 23,5 cm 24,0 cm 25,0 cm 26,0 cm 

fournituren 
2 knopen of drukkers, evl. vlieseline, 

naar wens: biaisband (om af te werken)         

 

shorts 

materiaal/maten 

rößen 

86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

taillewijdte    57 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 70 cm 74 cm 

heupwijdte 72 cm 74 cm 76 cm 82 cm 90 cm 96 cm 104 cm 

zijlengte    

(zonder tailleband 

va n 4cm) 

20,5 cm 21,5 cm 22,5 cm 25,0 cm 26,5 cm 29,5 cm 32,0 cm 

stof 

(140 cm breed)  
55 cm 55 cm 60 cm 60 cm 70 cm 80 cm 80 cm 

naar wens: 

rits            
9 cm 10 cm 11 cm 12 cm 13 cm 15 cm 17 cm 

fournituren elastiek, evt. 1 knoop/drukker of/en een stukje vlieseline 

 

Knippen     

Als meerdere soorten stof voor deze broek gebruikt gaan worden (stofmix), was deze dan voor 

zodat ze niet meer krimpen na het verwerken.                         

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

draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof.  

 

Overslagblouse: naar wens kunnen de voorpanden (patroondeel 4) tot een jurk verlengd worden. 

Verleng dan ook de afwerkstrook.                                                                          

Knip de afwerkstrook indien nodig uit twee (of meerdere) stukken om de totale lengte te bereiken.                    

Meet het benodigde elastiek op voordat het afgeknipt wordt, de lengte hangt ook af van de 

rekbaarheid van het elastiek dat gebruikt wordt.     
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Broek: ipv. een zoomstrook (patroondeel 16) kunnen ook twee stroken van tricot of boordstof 

geknipt worden. Knip de tailleband 3cm korter, als de broek zonder ritssluiting wordt gemaakt en 

met een band met elastiek. Ook de ritsonderslag (patroondeel 18) vervalt dan.                                                                                        

 

 

Kniplijst        

Overslagblouse 

 1 -  voorpand, boven  2 x 

 2 - achterpand, boven  1 x aan de stofvouw 

 3 - achterpas       1 x aan de stofvouw 

 4 - voorpand, onder  2 x aan de stofvouw 

 5 - achterpand, onder 1 x aan de stofvouw 

 6 - mouw  2 x aan de stofvouw 

 7 - mouwzoombeleg 2 x aan de stofvouw 

 8 - zak  1 x 

 9 - zakbeleg     1 x 

 

afwerkstrook - zonder naadtoeslag: 

(de stroken moeten rekbaar zijn, knip ze daarom in een hoek van 45°)  

 86/92: 3 cm x 116 cm 

 98/104: 3 cm x 126 cm 

 110/116: 3 cm x 136 cm 

 122/128: 3 cm x 148 cm 

 134/140: 3 cm x 157 cm 

 146/152: 3 cm x 178 cm 

 158/164: 3 cm x 200 cm 

 

Shorts 

 10 -  voorbeen           2 x 

 11 - achterbeen 2 x 

 12 - heupdeel met zak                        2 x 

 13 - zakbeleg                         2 x 

 14 - achterpas        2 x 

 15 - achterzak                                              4 x 

 16 - zoomstrook       2 x 

 17 - tailleband 1 x aan de stofvouw 

 18 - ritsonderslag            1 x 

 

 

Werkwijze 

 

Overslagblouse 

Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen is het verstandig om de plaatsen waar later knopen of 

knoopsgaten of drukkers komen met vlieseline te verstevigen.                         

1. Werk alle delen met een zigzagsteekje of met de locker af. 

2. Sluit de schoudernaden tussen bovenste voorpanden en de achterpas. Leg daarvoor de delen 

met de goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik hem aan de 

goede kant door.                                

3. Rimpel de bovenkant van het bovenachterpand tussen de patroontekens in tot op de wijdte van 

de achterpas. Stik daarvoor twee naden langs de bovenkant van het bovenachterpand. De 

eerste naad op de naadtoeslag en de tweede daar net 1 cm naast. Stik met een lage 

bovendraadspanning en een grote steeklengte. Knoop de draden aan één kant aan elkaar en 

trek aan de andere kant de onderdraden voorzichtig aan totdat het bovenachterpand dezelfde 

wijdte heeft als de achterpas-onderkant. Verdeel de plooitjes gelijkmatig.                                                                                     

Speld de achterpas met de goede kanten op elkaar aan het bovenachterpand.    

Stel de bovenspanning weer in op normaal, net als de steeklengte en stik de panden op elkaar. 
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Stik bij het gerimpelde deel tussen de rimpeldraden in. Haal daarna de onderste rimpeldraad 

weg. Vouw de naadtoeslag in de achterpas en stik hem aan de goede kant door.                                                        

4. Stik  het mouwzoombeleg met de korte ronding aan de mouwonderkant, goede kanten op 

elkaar. Vouw het beleg naar binnen en strijk hem mooi plat. Stik het beleg smal langs de rand 

en aan de rand van het beleg door, zodat er een tunnel onstaat voor het elastiek.                                                                          

 

Een andere manier: het mouwzoombeleg kan ook naar buiten om gewerkt worden. Stik dan het 

beleg aan de binnenkant van de mouwzoom en vouw het daarna naar buiten om. Strijk het plat 

en vouw de naadtoeslag aan de bovenkant naar binnen en stik de bovenrand op de mouw door. 

Stik de mouwonderkant vlak langs de rand door.                                                                                                               

5. Rimpel de mouwkop tussen de patroontekens in en verdeel de plooitjes. Zet de mouw in het 

armsgat. Knip de naadtoeslag wat af en knip  hem eventueel in de ronding wat in.  Vouw de 

naadtoeslag in de schouder en stik hem aan de goede kant door.                                                                                                      

6. Rijg met behulp van bijv. een veiligheidsspeld elastiek in de mouwtunnels en trek ze op de 

gewenste wijdte aan. Stik de uiteinden op de zijdelingse naadtoeslagen vast.                                

7. Rimpel het onderachterpand tussen de patroontekens in tot de wijdte van het bovenachterpand. 

Speld de achterpanden met de goede kanten op elkaar en stik ze vast. Vouw de naadtoeslag 

naar boven en stik hem aan de goede kant door.                                                                      

Een andere manier: rimpel het gehele achterpand ietsje in tot de totale wijdte van het 

bovenachterpand. Of rimpel maar op kleine stukjes of leg symmetrisch plooien in de stof totdat 

het op het bovenachterpand past. 

8. Doe hetzelfde met het vooronderpand en bovenvoorpand. Vouw de naadtoeslag naar het 

bovenvoorpand en stik deze aan de goede kant door.                  

9. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één 

keer. Let daarbij op dat de dwarsnaden netjes op elkaar vallen.           

Vouw de naadtoeslag van de mouwzoom naar voren en stik hem met een kleine driehoek vast.     

10. Neem de tekens voor de figuurnaden over op de achterkant van de zakken. Vouw de stof bij de 

tekens met de goede kanten op elkaar en stik de figuurnaden. Laat de naad naar het einde toe 

smal weglopen en hecht de steken goed af.                 

Naar wens de figuurnaden aan de goede kant doorstikken. 

11. Stik het zakbeleg met de goede kanten op elkaar aan de zakingang. Knip de naadtoeslag wat 

korter, vouw hem naar binnen en strijk de naad netjes plat. Stik de zakingang aan de goede 

kant door. Strijk de naadtoeslag rondom naar binnen.                                                                                                                    

12. Leg de zak op de juiste plaats naar wens, op het rechter voorpand of over de zijnaad, en stik de 

ronde kant smal langs de rand vast. Verstevig de zakingang en de hoeken met kleine trensjes.                        

13. Als de afwerkstrook niet in één geheel geknipt is, stik dan de korte kanten op elkaar. Vouw de 

strook in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Speld de strook dubbel, met de open randen 

samen langs de voorkanten en de hals. Begin bij de ene zoomkant, langs de hals, tot de andere 

zoomkant. Rek de strook in de bochten een beetje uit. Stik de strook vast.                                                                                                                                                                                                                        

Vouw de strook om, de naadtoeslag wijst in de blouse, strijk de strook plat en stik de 

naadtoeslag aan de goede kant door.  

14. Zoom de tuniek. 

15. Leg van beide voorpanden middenvoor op elkaar. Het rechterpand ligt hierbij op het linkerpand. 

Kijk waar de knopen moeten komen. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of zet drukkers vast.                                                                                                  

 

Broek met elastiek in de tailleband 

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje af of gebruik de locker.  

2. Vouw de plooien in het achterpand, de goede kanten op elkaar. Speld de plooi met een 

dwarsgestoken speld vast of met een speld een paar centimeter onder de bovenkant.                                                                                      

Stik de plooi met een korte verticale naad (ca. 3-4 cm) of siernaad aan de goede kant vast. De 

plooien kunnen ook los blijven en enkel op de naadtoeslag vastgezet worden.                                        
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3. Maak de plooien op dezelfde manier in de voorpanden. 

4. Stik de achterpassen volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar aan de 

achterpanden. Vouw de naadtoeslag naar boven in de pas en stik deze aan de goede kant door.  

5. Leg het zakbeleg met de goede kanten op elkaar op de voorbenen en stik de zakingang op 

elkaar. Knip de naadtoeslag wat korter en vouw het beleg naar binnen. Stik de zakingang door.                                                                               

6. Leg het heupdeel met zak volgens de patroontekens onder het zakbeleg, speld de delen op 

elkaar en stik de zakdelen langs de ronding op elkaar. Zet de overige zakdelen met een paar 

steken op de naadtoeslag van de broek vast. Stik de zakronding naar wens aan de goede kant 

op de broek door.                                                

7. Leg twee achterzakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom vast maar laat aan de 

bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag rondom korter en de hoeken 

schuin weg. Keer de zakken naar de goede kant en strijk ze in model. Stik de zakingang aan de 

goede kant door en sluit daarbij de keeropening.                        

8. Speld de zakken op de achterkant. Stik ze smal langs de rand vast en verstevig de zakingangen 

met trensjes.                                                  

9. Speld voor- en achterpanden met de goede kanten op elkaar en sluit de buitenste zijnaden. 

Vouw de naadtoeslag naar het achterbeen en stik hem aan de goede kant door.                              

10. Rimpel de zoom in tot de wijdte van de zoomstrook.                       

Vouw de zoomstrook in de lengte dubbel en strijk hem plat. Speld de dubbele open kant van de 

strook langs de zoom en stik hem vast. Vouw de strook naar beneden Vouw ook de naadtoeslag 

naar beneden en stik deze aan de goede kant door.                                                             

  

Een andere manier: vouw een strook van rekbare tricot of een strook boordstof ( korter dan de 

zoomwijdte) in de lengte dubbel en stik hem uitgerekt aan de broekzoom. Vouw de strook naar 

beneden, de naadtoeslag naar boven en stik de naadtoeslag aan de goede kant door. Hoe korter 

de strook, des te meer poft de broek.                          

11. Leg de achterbenen met de goede kanten op elkaar en sluit de achterste kruisnaad. Vouw de 

naadtoeslag naar een kant en stik deze aan de goede kant door.  

12. Leg de voorbenen met de goede kanten op elkaar en sluit de voorste kruisnaad. Knip de 

naadtoeslag van het aangeknipte splitbeleg aan het einde in de hoek een stukje in. 

13. Vouw voor een nepsplit het beleg naar binnen en speld het vast.                            

Stik split en voorste kruisnaad in één keer aan de goede kant door. Stik onderaan het split een 

klein trensje.                   

14. Meet de lengte van de tailleband even na en stik de korte kanten op elkaar. Laat een stukje open 

voor het elastiek. Stik de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Let 

daarbij op dat de naad van de tailleband middenachter op de broek valt.                                                                                                                                                                                                                                                                        

15. Vouw de tailleband naar buiten om. Strijk de naadtoeslag aan de bovenkant van de tailleband 

naar binnen en speld hem op de goede kant van de broek. Stik de onderkant smal op de broek 

vast, let daarbij op dat de aanzetnaad van de tailleband net bedekt is.                                                                                                                                                                                                                                           

16. Stik de bovenkant van de band door en nog een keertje in het midden. Laat kort voor en na de 

taillebandnaad een klein stukje open voor het elastiek. 

17. Rijg elastiek in de tunnels, sluit ze tot een ring en sluit de opening met een paar steekjes.          

Of rijg naar wens knoopsgatenelastiek in de tunnel en zet een knoop aan. 

18. Leg voor- en achterbroekdelen met de goede kanten op elkaar en sluit de binnenbeennaden. Let 

er op dat de kruisnaden op elkaar vallen. Vouw de naadtoeslag naar de voorkant en stik hem aan 

de goede kant door.                                           
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Broek met ritssluiting en gedeeltelijk elastiek in de tailleband 

Het elastiek kan in een gedeelte van de tailleband worden gezet, maar ook helemaal weggelaten 

worden. Gebruik voor het inzetten van de rits het ritsvoetje en stel de naald van de naaimachine in 

de juiste positie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Maak de broek zoals boven beschreven van punt 1 t/m 10. 

2. Werk de voorranden van het kruis voor apart af met de lockmachine of met een zigzagsteekje, 

als dat nog niet gedaan is.                                                                                                           

3. Leg de voorbenen met de g.k.o.e.  Stel de steeklengte van de naaimachine in op de grootst 

mogelijke stand en stik de middenvoornaad vanaf de taille, langs middenvoor, tot aan het teken 

voor het split. Stel de machine weer in op normale steeklengte, stik een paar keer heen en weer 

en stik de kruisnaad verder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Vouw de belegstrook voor het splitonderslag in de lengte dubbel en werk de open kant samen 

af.  Speld de rits met de tandjes naar boven langs de rechter kant op de afgewerkte rand van 

de onderslag. Stik hem vast.                                                                                                                                                                                                                                             

5. Keer de voorbenen. Strijk de splitbeleggen open en vouw het linker beleg ca. 5mm over de 

middenvoornaad heen, dus leg er een kleine plooi in. Strijk deze plooi goed plat.                                                                                                                                                                              

6. Klap de broekdelen naar rechts, zodat de voorbenen met de goede kanten op elkaar liggen en 

leg de rits met onderslag onder de kleine plooi, de tandjes wijzen naar boven. Stik de rits onder 

de plooi vast.                                                                                                                                                                                                                                          

7. Vouw de broekdelen, behalve het rechter beleg, naar links (de beide voorbenen liggen nog 

steeds met de g.k.o.e.) en stik de rits op het rechter aangeknipte beleg. Stik de onderslag 

daarbij niet mee.                                             

Knip aan het einde van het aangeknipte beleg de naadtoeslag in de hoek een stukje in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8. Keer de broek naar de goede kant en teken op de linker kant een stiklijn voor de rits. Vouw de 

onderslag weg en speld hem vast zodat hij niet meegestikt wordt.                                                                                                               

Stik over de getekende lijn heen en verstevig het einde van het split met een trensje. Torn nu 

de middenvoornaad boven de rits open, haal de spelden uit de onderslag en zet deze naar wens 

aan de onderkant met een trensje vast op de getekende splitnaadlijn.                                                                                                              

Vouw de naadtoeslag onder het split naar een kant en stik hem door.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9. Leg de achterbenen met de g.k.o.e. en sluit de middenachternaad. Vouw de naadtoeslag naar 

een kant en stik hem aan de goede kant door. 

10. Leg de voor- en achterkant g.k.o.e. en sluit de binnenbeennaden in één keer. Let daarbij op dat 

de kruisnaden precies op elkaar vallen. Vouw de naadtoeslag naar de voorbenen en stik ze aan 

de goede kant door.                                            

11. Zet de tailleband met de goede kant op de binnenkant van de broek. Vouw daarbij aan de korte 

kanten de naadtoeslag naar binnen. Vouw de tailleband naar boven, vouw de naadtoeslagen 

rondom naar binnen en strijk ze plat. Bij gebruik van dunne stof de plaats waar knoop en 

knoopsgat komen verstevigen met een stukje vlieseline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

12. Vouw de tailleband naar buiten om en speld hem rondom vast op de goede kant van de broek. 

Stik de onderkant smal langs de kant vast op de broek en let daarbij op dat de aanzetnaad van 

de tailleband bedekt is. Stik de bovenkant smal door.                                                                                                                                                                                                                                            

Als er gedeeltelijk elastiek in de tailleband wordt gezet is het gemakkelijker als er een stukje 

van de taillebandonderkant open blijft dat na het inzetten van het elastiek weer dichtgestikt 

wordt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

13. Rijg naar wens elastiek in de band, bijv. in de achterkant of tot kort voor de middenvoorkant en 

stik het elastiek vast.    

Sluit de openingen aan de voorkant van de tailleband.                                                                                                                                                                        

14. Maak een knoopsgat en zet een knoop aan of sla drukkers in.    

 

Klaar ! 

Veel plezier en succes met UNELLA-BLOMMA! 


