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vest en piratenhoofddoek BANDITO 

Design: glitzerblume*de  

   

vest van nickyvelours  

 

voor een nonchalant vest kunnen ook 
oude sweaters en vesten van wol of 
nickyvelours worden gebruikt.  

Als de pasvorm erg nouwsluitend moet 
vallen, maak het vest dan een maatje 
kleiner en met de getailleerde 
zijpanden.  

Voor een lekker ruim vest en voor een 
jongensmodel is de variant zonder 
taillering en een maat groter meer 
geschikt.   

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag 
uit de stof, behalve middenvoor van de 
voorpanden, de zakken, de onderboord 
de capuchon en de capuchonboord. Hier 
wordt middenvoor ZONDER 
naadtoeslag geknipt.  

De patroondelen voor de boordjes zijn 
ruim gemeten omdat boordstof heel 
verschillend rekt per soort. Knip gewoon 
het teveel aan boordstof af als het te 
ruim blijkt.   

 

Speld en stik de voor- en 
achterzijpanden met de goede kanten 
op elkaar aan de voor en achterpanden. 
Stik de naadtoeslag aan de goede kant 
met een overlock- of siersteek door.   
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Vouw het boordstrookje voor de zakken 
in de lengte dubbel en stik het aan de 
zakingangen. Vouw de naadtoeslag in 
de zak en stik hem aan de goede kant 
met een locksteek of siersteek van de 
naaimachine door.               

Werk de andere kanten van de 
zak rondom af met de locker of een 
zigzagsteekje.  

 

Speld de zakken zo op het voorpand, 
zonder ingevouwen randen. Stik ze met 
een locksteek of siersteek over de 
afwerkingsnaad heen vast. 
 
een andere manier: vouw de 
naadtoeslagen naar binnen en stik de 
zak op het voorpand. 

 

Zet de mouwen tussen voor- en 
achterpanden. Let op de patroontekens. 
Stik de naden aan de goede kant door.  

 

Zet de capuchondelen met de goede 
kanten op elkaar.  

 
Stik naar wens een zacht 
(fluweel)bandje over de naad heen.  
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Speld en stik de capuchon in de hals. 
Let op de patroontekens. Vouw de 
naadtoeslag naar beneden en stik hem 
aan de goede kant met een brede naad 
door.  

 

Vouw de strook boordstof voor de 
capuchon in de lengte dubbel en stik 
deze iets uitgerekt aan de capuchon. 
Vouw de naadtoeslag in de capuchon en 
stik hem met een brede steek door.        

Snij naar wens met de loclmachine de 
stofvouw van het boordje af en zoom de 
open kant tegelijk met een dichte steek. 
Dit staat cool.  

Vouw de mouwboordjes dubbel en zet 
ze uitgerekt aan de mouwen. Vouw de 
naadtoeslag in de mouw en stik hem 
aan de goede kant met een brede naad 
door.   

 

Lock de mouwboordjes ook naar wens.   

Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. 
Vouw de naadtoeslag van het 
mouwboordje naar voren en stik hem 
met een paar steekjes vast.  

   

   

 

   

Vouw de strook voor het onderboord in 
de lengte dubbel en stik hem iets 
uitgerekt aan de onderkant van het 
vest. Bewerk naar wens de stofvouw 
met de locker. 
 
Vouw de naadtoeslag van het boord 
naar boven en stik hem op het vest met 
een brede naad door.  
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Werk de voorranden van het vest met 
een brede dichte steek af. Bij erg 
rekbare stoffen deze eerst met een 
strook vlieseline verstevigen.    

Speld de rits onder de voorrand, de 
tandjes liggen naar boven. Stik de rits 
met een gewone rechte steek vast, de 
afgewerkte rand van het vest komt 
bijna tot aan de tandjes. Stik eerst de 
ene kant vast,  speld de andere kant 
vast en let daarbij op dat de zakken, de 
capuchon en het onderboord op 
dezelfde hoogte zitten.  

dubbelzijdig plakband en wondertape 
zijn daarbij een fijn hulpmiddel.   

 

   

Doe de rits voorzichtig open en stik de 
tweede ritshelft weer van boven tot 
onder vast.  Knip de bovenste hoekjes 
van het ritsband een stukje af en vouw 
de rest naar binnen. Zet dit kleine 
stukje met een trensje vast. Zet ook de 
onderkant van de rits goed vast.   

Stik de rits aan de goede kant nog een 
keer met een bredere naad vast.   

Andere manieren om de rits in het vest 
te zetten zijn HIER (opgestikte rits met 
band afgewerkt) en HIER (met zichtbaar 
biaisband) te vinden.  

   

 

Knoop een bandje in de runner.  

KLAAR!  
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Piratenhoofddoek  

 

Knip de beide patroondelen in de gewenste maat uit de 
stof.   

Werk de beide lange kanten van het hoofddoekdeel af 
en zoom ze.  

 

Vouw de strook voor de tunnel met de verkeerde 
kanten op elkaar en werk de kanten samen af.  

(het kan ook anders: leg de strook voor de tunnel in 
de lengte dubbel en keer hem naar de goede kant)  

Vouw de tunnel zo, dat de afgewerkte naad in het 
midden boven ligt. Strijk de strook plat. Stik een brede 
siersteek over de afgewerkte naad heen, zo ontstaan 
er twee naastelkaar liggende tunnels.  
 

 

Rijg elastiek in de tunnels, de lengte van het elastiek 
staat in de tabel. Stik de uiteinden op de naadtoeslag 
van de tunnels vast. 
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Geef het midden van de korte kant van het 
hoofddoekdeel met een speld aan en speld daar de 
tunnel op. Stik ze op de naadtoeslag op elkaar vast. 

 

Vouw de rechter hoek van het doek zo over de tunnel 
hee dat de hoek de linker kant raakt.  

 

Vouw dan de linker hoek over de tunnel heen en speld 
de lagen op elkaar.  
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Vouw nu de dubbele rechterkant weer over de tunnel 
heen.  

 

en de linker kant dubbel weer over de tunnel heen 
naar rechts. Speld alle lagen op elkaar en stik ze aan 
de bovenkant vast op elkaar. 

 

Haal de andere kant van de tunnel met elastiek te 
voorschijn en speld hem op de tegenovergestelde kant 
van het doek vast. Let op dat er niets verdraaid zit en 
stik de tunnel op het doek vast.  

 

Vouw het doek nu in tegengestelde richting van 
daarstraks.  

- linkerkant naar rechts  

- rechterkant naar links  

- linkerkant naar rechts  

- rechterkant naar links vouwen  



©2010 farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix    GbRGbRGbRGbR  Pollehn & Pollehn  Seite 8 von 9 BANDITO 

 

speld alle lagen op elkaar. 

 

En stik alle lagen op elkaar vast.  

 

Vouw het hoofddoek in model, speld de plooien zo, dat 
ze een mooie vorm krijgen. 



©2010 farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix    GbRGbRGbRGbR  Pollehn & Pollehn  Seite 9 von 9 BANDITO 

 

Stik de plooien aan beide kanten goed vast met bv een 
trensje. 

 

KLAAR! 

 


