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Lady Grace
Blazer voor sweatstoffen
by mialuna24.de

Lady Grace is een nauwsluitende getailleerde blazer. Voor naar het werk of in je vrije tijd, met Lady Grace
zie je er overal netjes uit! Deze blazer kun je overal naartoe aan, omdat hij ook heel lekker zit. .
Maak Lady Grace het beste uit een beetje rekbare dikke tricot of gebreide stof of van dunne joggingstof.
Je kunt ook dikke joggingstof of warme fleece nemen, misschien heb je dan wel een maatje groter nodig.
Op dit patroon staan de maten 32 t/m 50.
Materiaal/maten (afmetingen in cm)
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!
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verder nog

vlieseline voor de beleggen en kraag, 3-4 knopen, karton voor de sjabloon van de
zak of dunne stof om de zakken te voeren.

Kniplijst:
1A – voorpand midden
1B – zijvoorpand
1C – voorpandbeleg
2A – achterpand midden
2B – zij-achterpand
2C – achterpandbeleg
3A – kraag binnen (bovenkant )
3B – kraag buiten (onderkant )
5 – zak (naar wens)
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1x aan de stofvouw
1x aan de stofvouw
1 x aan de stofvouw
2 x (2 x van stof en voering voor gevoerde zakken)
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Dit patroon heeft op de volgende plaatsen aangetekende naadtoeslag van 1 cm en zoomtoeslag van
2,5 cm. Dat betekent, dat je op die plaatsen langs het patroon kunt knippen!
Naadtoeslag van 1 cm :
- voorpand midden aan de voorrand
- voorpandbeleg aan de voorrand
Zoomtoeslag van 2,5 cm:
- voorpand midden
- zijvoorpand
- achterpand midden
- zij-achterpand
Knip bij de enkele zakken langs de zijkanten 1,5 cm naadtoeslag aan en bij de zakingang 2,5 – 3 cm.
Maak je gevoerde zakken, knip dan gewoon 1 cm naadtoeslag aan.
Alle andere patroondelen en kanten gewoon MET naadtoeslag knippen !!!
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
Werkbeschrijving:
1 - Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de tip bij de naadtoeslagen van sommige
delen. (zie hierboven) Neem alle patroontekens over op de stof.
2 – Strijk vlieseline op de onder- en bovenkraag, voorpandbeleg en op het middenvoorpand op de plaats
waar de knopen en knoopsgaten komen.
3 – Speld het zijvoorpand met de goede kanten op elkaar aan het middenvoorpand en let daarbij op de
patroontekens! Let bij het op elkaar naaien goed op, dat de stof niet uitgerekt wordt! Stik naar wens de
naden door.
4 – Maak voor een zak van enkele stof een mal van karton. Leg de mal op de achterkant van de stof en
strijk de naadtoeslag aan de zijkanten en in de ronding om het kartonnen malletje heen. Strijk daarna de
kant van de zakingang naar binnen. Haal de mal van de zak en stik de zakingang door.
Natuurlijk kunnen de zakken ook van dubbele stof gemaakt worden. Leg daarvoor zak en voeringzak met
de goede kanten op elkaar en stik ze op elkaar: laat in de bovenkant een stukje open om te keren. Knip
de naadtoeslag in de ronding kort of geef inknipjes in de ronding tot kort voor de naad. Knip de hoeken
schuin weg. Keer de zak in duw hem mooi in model. Vouw de zakingang netjes recht en stik hem door. Zo
is gelijk de keeropening gesloten.
5 – Speld de zakken volgens de patroontekens op het voorpand en stik ze vast. Verstevig de zakingang
met trensjes.
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6 - Speld de zij-achterpanden met de goede kanten op elkaar aan de middenachterdelen. Let op de
patroontekens! Leg de twee halve achterpanden met de goede kanten op elkaar en stik de
middenachternaad. Stik naar wens de naden door.
7 - Leg de voorpanden met de goede kanten op het achterpand en sluit de schoudernaden.
8 – Speld het kraagdeel van de buitenste stof van het midden uit met de goede kanten op elkaar in de
hals. Let daarbij goed op de patroontekens! De kraag eindigt bij het patroontekens op de voorste
middeldelen. De kraag is gemakkelijker met de naaimachine vast te naaien dan met de lockmachine. Je
kan in de hoek van de kraag de naald in de stof laten staan terwijl je de stoflagen netjes glad op elkaar
legt. Knip de naadtoeslag op dit hoekpunt (ca 2 cm naast de schoudernaad) voorzichtig in tot kort voor
de naad.
9 - Sluit de smalle schoudernaden van voor- en achterpandbeleg, g.k.o.e.
10 - Stik de kraag van de binnenste stof aan het beleg zoals beschreven in stap 8.
11 – Speld het deel van kraag en beleg met de goede kanten op elkaar aan de voorpanden en buitenste
kraagdeel. Vouw de naadtoeslag bij de halsnaad in de hoeken bij het naaien netjes plat open. Stik ook dit
gedeelte met de naaimachine en stik aan de voorkant met een naadtoeslag van 1 cm. Knip de
naadtoeslag bij de hoeken schuin weg. Geef in de rondingen alle paar millimeter een paar inknipjes tot
vlak voor de naad. Keer de kraag en beleg en duw de naad netjes uit. Pers de kraag in model.
12 – Leg de naadtoeslag in de hals van beleg en buitenkant precies op elkaar en zet ze met een paar
steekjes vast. Speld het rugpandbeleg aan het achterpand en stik van schouder tot schouder vast.
13 – Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij goed op de patroontekens.
14 – Leg de mouw- en zijnaden met de goede kanten op elkaar.
15 – Speld de zoom en stik hem rondom vast. Stik de voorranden en de kraag door.
Bij de overgang van zoom naar beleg zit een klein verschil. De zoom moet op 2 cm vanaf de onderkant
doorgestikt worden, overige randen 0,5 tot 1 cm.
16 – Vouw de zoom van 2,5 cm naar binnen en zoom de mouwen
17 – Maak knoopsgaten en zet knopen naar wens aan.
18 – Klaar !
Een andere manier:
De kraag van Lady Grace kan ook eerst op elkaar gestikt worden en dan tussen buitenkant en beleg
uitgestikt worden. Leg daarvoor de kraagdelen met de goede kanten op elkaar, stik de korte kanten en
de bovenkant. Knip de hoeken schuin weg en keer de kraag. Stik de kraag door. Speld de kraag aan de
blazer vanuit het midden. Leg dan het beleg ook middenachter bij de kraag en speld hem aan de blazer
tot aan de voorranden. Stik hem in één keer vast. Let er goed op dat de naden mooi plat liggen en er
geen plooitjes in de stof komen.
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