Tunika-Shrug-Kombi NORDERNEY
NORDERNEY is een patroon van een tuniek met een geknoopt vestje met raglanmouwen. Beide modellen
zijn voor het hele jaar geschikt. In de zomer lekker luchtig als tuniek of jurk, in de winter met laarzen en
dikke maillot eronder.
De tuniek heeft twee mogelijkheiden voor de diepte van de hals. Als de tuniek verlengd wordt kan hij ook
prima als jurk gedragen worden.
Door verschillende stofkeuze verandert NORDERNEY van een strandjurkje in badstof tot een
uitgaansjurkje van zwarte katoen. Voor beide modellen zijn alle rekbare stoffen geschikt, maar met een
rits middenachter kan de tuniek ook van niet-rekbare stoffen gemaakt worden. Neem bv. een niet te
dunne tricot, een katoen met elasthan, linnen of een gebreide stof, dunne fleece of rekbare badstof. Bijna
alle stoffen zijn geschikt.
Neem de borst- en heupomvang op en vergelijk deze met de tabel. Dit is erg belangrijk voor de keuze van
de maat.
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!

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

tuneik

vestje

Materiaal/maten

S

M

L

XL

XXL

bovenwijdte

86 cm

94 cm

102 cm

114 cm

126 cm

mouwlengte

66,5 cm

68 cm

69,5 cm

71 cm

72,5 cm

lengte middenachter

42,5 cm

43,5 cm

44,5 cm

48,5 cm

51 cm

120 cm

125 cm

125 cm

140 cm

190 cm

150 cm

165 cm

175 cm

190 cm

205 cm

bovenwijdte

92 cm

100 cm

108 cm

124 cm

136 cm

heupwijdte

100 cm

108 cm

116 cm

132 cm

144 cm

schouder

6,5 cm

6,9 cm

7,3 cm

7,9 cm

8,5 cm

84,5 cm

85,5 cm

86,5 cm

87,5 cm

88,5 cm

95 cm

100 cm

105 cm

125 cm

165 cm

interlock/gebreide
stof. ongevoerd
voorpand
interlock/gebreide
stof. gevoerd
voorpand

lengte voor
stof (140 cm breed)

fournituren
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Vestje: evt. vlieseline
evt. biaisband (voor een ongevoerd voorpand)
Tuniek: evt. boordstof en vlieseline
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Tunika-Shrug-Kombi NORDERNEY
Knippen
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.
Neem de tekens van het patroon over op de stof (de kleine streepjes aan de randen van de patroondelen)
Teken bij het voor- en achterpand van de tuniek de figuurnaden op de verkeerde kant van de stof.
Vestje: bij het ongevoerde voorpand is een halsbeleg niet nodig. Zoom bij dit model de randen of
werk ze af met bv. biaisband. Als de rand met band wordt afgewerkt moeten deze randen zonder
naadtoeslag worden geknipt.
Tuniek: let bij het knippen op de hals, er zijn twee varianten. Een diepe en een ondiepe hals.
Knip de hals en de armsgaten ZONDER naadtoeslag. Knip voor de afwerking van de armsgaten en hals
repen boordstof of rekbare tricot. Omdat boordstof en tricot erg verschillend zijn in rekbaarheid kunnen
we de lengte voor deze boordjes alleen ongeveer aangeven. Neem bij erg rekbare stof wat kortere
stukken en bij minder rekbare stof wat langere stroken.
Kniplijst
Kort vestje
1 - voorpand
2 - achterpand
3 - mouw
4 - beleg hals

2
1
2
1

Tuniek
5 - voorpand
6 - achterpand
7 - zak

1 x aan de stofvouw
2x
2x

x (4 x als het voorpand gevoerd wordt)
x aan de stofvouw
x
x aan de stofvouw (als het voorpand gevoerd wordt)

Afwerkstrook hals 2 cm breed (klaar 1 cm breed) 1 x
S

M

L

XL

XXL

hoge hals

55 cm

57,2 cm

59,6 cm

60,6

62 cm

wijde hals

78 cm

79 cm

82 cm

83 cm

84 cm

Afwerkstrook armsgat 2 cm breed (klaar 1 cm breed)
S

M

L

XL

XXL

50 cm

53 cm

56,5 cm

61,5 cm

66 cm

2x

Werkwijze
Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken (bv. een smalle zigzagsteek of gebruik de lockmachine).
Gebruik dan ook voor het doorstikken een rekbare steek (bv een driegedeelde zigzagsteek).
Voor rekbare stoffen een ballpoint- of stretchnaald gebruiken.

Kort vestje met ongevoerd voorpand
1.

Werk alle delen af als dat nodig is, met een zigzagsteek of met de locker.

2.

Zet de mouwen aan het voor- en achterpand.

3.

Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en sluit de zij- en mouwnaden.

4.

Zoom de onderkant van het vest en stik hem met een rekbare steek vast.

5.

Knip de puntige voorkanten van het voorpand terug tot een rechte kant van 1,5 tot 2 cm breed. Let
erop dat beide voorkanten even breed zijn. Vouw deze voorkant 1 cm naar binnen en vouw de
schuine kant rondom langs de hals naar binnen en speld hem vast.
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Tunika-Shrug-Kombi NORDERNEY
6.

Stik deze schuine kanten en hals rondom vast met een rekbare steek.
De hals en schuine voorkanten kunnen ook met biaisband of met een schuingeknipte strook worden
afgewerkt. Speld de goede kant van de schuingeknipte strook met een ingevouwen uiteinde aan de
binnenkant van het vest. Stik hem met een smalle zigzagsteek vast. Rek de strook of het band in de
rondingen iets uit. Vouw de strook of het band met ingevouwen naadtoeslag naar buiten om en stik
hem met een smalle zigzagsteek aan de goede kant vast.

7.

Zoom de mouwen. Vouw hiervoor de zoom naar binnen en zet de zoom met een rekbare steek vast.

Kort vestje met gevoerd voorpand
1.

Werk alle delen af als dat nodig is, met een zigzagsteek of met de locker.

2.

Zet de mouwen g.k.o.e. aan het achterpand.

3.

Bij gebruik van dunne stoffen het halsbeleg met vlieseline verstevigen.
Stik het halsbeleg g.k.o.e. aan de hals. Knip de naadtoeslag korter en vouw het beleg naar binnen.

4.

Leg de voorpanden g.k.o.e. op de voorpandbeleggen en stik deze langs de schuine voorkant en de
zoom op elkaar.
Knip de naadtoeslagen korter en de punt recht weg. Keer de voorpanden en gebruik ze verder als één
geheel.

5.

Stik de mouwen volgens de tekens van het patroon aan de voorpanden, stik het halsbeleg mee. Stik
de naad op de voorpanden door met een rekbare steek.

6.

Zoom het achterpand met een rekbare steek.

7.

Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de mouw- en zijnaden in één keer.
Vouw de naadtoeslag van zoom en halskanten naar het voorpand en speld deze vast. Stik nu het vest
rondom met een rekbare steek aan de goede kant door. Stik de onderkant van het halsbeleg aan de
goede kant door.

8.

Zoom de mouwen met een rekbare steek.

Tuniek
1.

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

2.

Leg het achterpand met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en sluit de middenachternaad.

3.

Stik de figuurnaden in het voor- en achterpand. Leg daarvoor de stof met de g.k.o.e. en stik de
figuurnaden. Laat de naad mooi langzaam weglopen.

4.

Bij gebruik van dunne tricot moeten de zakbeleggen met vlieseline verstevigd worden.
Vouw het zakbeleg naar buiten om (g.k.o.e.) en stik de korte zijkanten vast. Knip de hoeken schuin
weg. Vouw het aangeknipte beleg naar binnen en stik de zakingang aan de goede kant door. Strijk de
overige naadtoeslagen rondom naar binnen.

5.

Speld de zakken volgens de tekens van het patroon op het voorpand. Stik de zakken vast en
verstevig de zakingangen met trensjes.

6.

Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit één schoudernaad.

7.

Hals met afwerkstrook: speld de afwerkstrook met de goede kant op de binnenkant van de hals
en stik hem met een rekbare steek vast. Rek de strook in de rondingen iets uit. Vouw de strook naar
de goede kant, strijk de naadtoeslag naar binnen en stik hem aan de goede kant met een
zigzagsteekje vast. Overtollige lengte gewoon afknippen.
Hals met een boordje: vouw het boordje in de lengte dubbel en speld de dubbele onafgewerkte
kant iets uitgerekt langs de hals. Stik deze met een rekbare steek vast. Vouw de naadtoeslag naar
beneden en stik het aan de goede kant door. Overtollige lengte gewoon afknippen.
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Tunika-Shrug-Kombi NORDERNEY
8.

Sluit de andere schoudernaad. Vouw de naadtoeslag van de schouder naar het voorpand en stik hem
met een kleine driehoek aan de goede kant plat.

9.

Werk de armsgaten op dezelfde manier als de hals met een boordje of rekbare tricot of met band af.
Altijd in de rondingen de strook iets uitrekken. Ook hier overtollige strook afknippen.
Tip: bij gebruik van dunne stof voor de tuniek is het mooier om de afwerkstrook zoveel mogelijk uit
te rekken, dan sluit het armsgat mooier af.

10. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de zijnaden.
Vouw de zijnaden onder de armen naar het voorpand en stik de naad met een kleine driehoek plat.
11. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek door.

Klaar! Veel plezier en succes met Norderney!
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