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Monsieur POLO 

Een klassiek poloshirt in de maten S t/m XXXL met keuze in lange of korte mouwen. 

Dit shirt valt losjes, niet nauwsluitend. Wie het shirt liever wat strakker wil, kan een maatje kleiner 
nemen of laat de onderkant naar een maat kleiner uitlopen zodat het getailleerd wordt. 

Kijk voor de stap-voor-stap beschrijving op www.farbenmix.de  
Deze is in het Duits maar met zulke duidelijke foto’s dat het toch behulpzaam kan zijn. 

Materiaal:  
maak dit shirt van rekbare stof zoals katoenen tricot, interlock, wintertricot, polo-tricot (pique) enz. 
De pas kan met een niet-rekbare stof gemaakt worden zoals een katoentje. Een kleurig katoentje 
geeft gelijk een apart effect! 
Je kunt de stof versieren door hem te borduren, te beplotten, coversteken te gebruiken of een 
button erop te stikken.  

Stofgebruik en maten: zie het Duitse patroonblad voor de tabellen.  
Stofgebruik bij 140 cm breedte voor een shirt met lange mouwen 140 tot 160 cm 
Sonstiges = verder nog nodig: 25 cm boordstof. Naar wens een contrasterende stof voor de pas van 
20 bij 20 cm. Vlieseline, 3 knopen of drukkers, naar wens naadband. 

Kniplijst:                 

voorpand     1 x aan de stofvouw 

achterpand 1 x aan de stofvouw 

mouw, kort of lang 2 x   Let op de kniplijn op het patroon voor de 
korte mouw 

kraag 2 x aan de stofvouw 

pas 1 x van stof , 1  x van vlieseline 

boord volgens de tabel 

Tip: als de mouwen zonder boordjes worden gemaakt, verleng deze dan voor de zoom in de lengte 
van de boordjes 

Knippen van de boordjes voor de mouwen: boordstof rekt verschillend, afhankelijk van de soort 
boordstof. De lengte in de tabel zijn ruim genomen. Als de boordstof erg goed rekt, is misschien 
minder nodig.  De maten in de tabel voor de boordjes zijn inclusief naadtoeslag.  
Zie voor de afmetingen de tabel in het Duitse patroonblad. 

Werkwijze:  
Monsieur Polo kan voor het grootste gedeelte met de lockmachine in elkaar worden gezet. Sommige 
naaistappen moeten wel met de naaimachine. Als je geen locker heb, gebruik dan een rekbare steek 
op de naaimachine zoals een zigzagsteek van normale lengte. Gebruik bij voorkeur voor tricot 
ballpointnaalden in je machine.  

Knippen: 
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Geef bij de zoom extra 
zoomtoeslag  van ca 2 of 3 cm. Als er ergens afwijkende naadtoeslag moet worden aangeknipt, dan 
wordt dit in de beschrijving gemeld. Neem alle patroontekens over op de stof. 
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Lees voor het knippen en naaien de beschrijving eerst helemaal door! 

Beschrijving:  

1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Neem de patroontekens over op de 
stof. 

2. Verstevig de knooplijst met vlieseline. Neem de vouwrand en het split over op de vlieseline 
met een tricktmarker of met krijt. 

3. Geef het split ook aan de goede kant van de stof aan.  
4. Leg de pas=knooplijst zo op het voorpand dat beide splittekens precies op elkaar liggen. Speld 

de strook vasten stik met een rechte steek om de lijn heen vlak ernaast met aan de onderkant 
een V. Knip tussen de lijnen de twee lagen stof door. Knip in de punt tot vlak voor de naad 
zodat straks de strook netjes uitgeduwd kan worden.  

5. Stik de kraagdelen met een rechte steek g.k.o.e  De halsnaad blijft open om te keren. Knip de 
buitenste hoeken tot bijna aan de naad schuin af. Knip de binnenbochten kort of met 
inknipjes in. Duw de kraag netjes naar buiten, strijk hem en stik hem rondom aan de 
buitenkant door.  

6. Leg voor- en achterpand op elkaar en sluit de schoudernaden. 
7. Geef het midden aan van kraag en achterpand. Zet de kraag aan de hals en begin daarbij in 

het midden. Rek de kraag een klein beetje uit: 

Linker kraagpunt: speld de linker voorkant van de kraag vanaf de vouwkant van de knooplijst. Vouw 
het uitstekende stuk van de knooplijst g.k.o.e. over de kraagpunt heen en eventueel de naadtoeslag 
van de knooplijst nog naar binnen vouwen. 

Rechter kraagpunt: aan de rechter voorkant van het split ligt de kraag tot aan de rand van het 
voorpand en ook hier vouwen we de knooplijst om de kraag heen. Ook hier kan de naadtoeslag van 
de pas naar binnen gevouwen worden. Stik de kraag vast. 
Naar wens kan een strook tricot of naadband over de halsnaad worden gestikt. Begin en eindig dan in 
het midden van de knooplijst. Keer de strook, duw hem uit en strijk hem goed plat. Stik de kraag 
rondom door en stik daarbij de losse onderkant van het naadband of de strook tricot mee.  
Maak knoopsgaten en zet knopen aan of gebruik drukkers. Stik de knooplijst eenmaal rondom door 
maar stik niet de linker knooplijstkant vast! 

8. Zet de mouwen in de armsgaten, let op de patroontekens. 
9. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit mouw- en zijnaden in één 

keer. Sluit de mouwboordjes tot een ring en vouw ze dubbel. Stik ze aan de mouwzoom, de 
naad van het boordje valt op de mouwnaad. Stik bij korte mouwen de naadtoeslag op de 
mouw met een rekbare steek door.  

10. Vouw de onderkant shirt 2 á 3 cm naar binnen en stik hem met een rekbare steek vast.  

KLAAR!  


