Blouse BJARNE
De blouse Bjarne is een lekker zittend overhemd voor jongens of blouse voor meisjes.
Hij zit lekker ruim en heeft op de rug een stolpplooi waardoor de kinderen er lekker in kunnen
spelen zonder dat de blouse ergens knelt.
De blouse heeft bovenaan slechts twee knoopjes waardoor kleine kinderen gemakkelijk zelf het
bloesje aan en uit kunnen trekken. Je kunt deze blouse helemaal naar eigen idee maken door
te variëren met bandjes, ruches, manchetten, andere kraagvormen of applicaties en borduurtjes.
Maak deze blouse in de zomer van dunne katoen, eventueel met korte mouw en in de winter
van wat stevigere katoen, babyrib of flanel. Dit patroon past bij ieder jaargetijde en kan sportief, feestelijk, stoer of lekker kleurrijk gemaakt worden.
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.
Materiaal/maten

86/92

bovenwijdte

66 cm

68 cm

70 cm

75 cm

79 cm

87 cm

schouderbreedte

8,2 cm

8,6 cm

9,0 cm

9,4 cm

10,0 cm

10,6 cm

lengte vóór

42 cm

46 cm

50 cm

54 cm

58 cm

64 cm

mouwlengte

32 cm

36 cm

40 cm

44 cm

48 cm

53 cm

stof
(140 cm breed)

80 cm

85 cm

90 cm

95 cm

100 cm

115 cm

fournituren

98/104 110/116 122/128 134/140 146/152

3–4 knopen, evt. vlieseline

Knippen
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de
draadrichting.
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).
Knip de boven-voorpanden(pas) een keer extra als beleg.
Let op: de gewone en de staande kraag hebben een verschillende voorkant boven.
Geef het teken voor het split in de mouwen alleen aan, maar nog niet inknippen. Knip voor dit
split een splitstrook.
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Blouse BJARNE
Kniplijst
Blouse met kraag
1 – voorpand boven
2 - voorpand onder
3 - achterpand boven
4 - achterpand onder
5 - mouw
6 - kraag
9 - manchet
mouwsplitstrook:
ca. 3 cm breed en ca. 8 cm lang
Blouse met staande kraag
7 - voorpand boven
2 - voorpand onder
3 - achterpand boven
4 - achterpand boven
5 - mouw
8 - staander
9 - manchet
mouwsplitstrook:
ca. 3 cm breed en ca. 8 cm lang
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Werkwijze
1.

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

2.

Leg de belegpassen goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Vouw de naden
naar het voorpand en stik ze aan de goede kant door.
Bij gebruik van rekbare of dunne stoffen is het beter de knooplijsten met een strook vlieseline te verstevigen.

3.

Leg de bovenste voor- en achterpanden (passen) goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Vouw de naadtoeslagen naar het achterpand en stik ze aan de goede kant smal
door.

4.

Kraag: leg de kraagdelen goede kanten op elkaar en stik de boven- en zijkanten op elkaar.
Strijk een stukje vlieseline ter versteviging op de punten van de kraag.
Knip de naden korter en de hoeken zo veel mogelijk weg.
Staande kraag: leg de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en stik de boven- en
zijkanten. Knip de naden korter.

5.

Keer de kraag, strijk hem plat en stik hem aan de goede kant smal door. Speld de kraag
volgens de tekens g.k.o.e. op de belegpas. Stik hem vast op de naadtoeslag.

6.

Speld pas en belegpas met de goede kanten op elkaar. De kraag ligt tussen de passen in.

7.

Stik de middenvoornaad en de hals aan één stuk. Knip de naden iets korter, de hoeken
schuin weg, keer de pas en strijk hem plat.

8.

Maak knoopsgaten in de voorpas. (Voor een meisjesblouse op de rechterkant, voor een jongensblouse op de linker kant).

9.

Speld de plooi in het achterpand volgens de tekens en zet hem op de naadtoeslag met een
paar steekjes vast.
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Blouse BJARNE
10. Stik de achterpas met de goede kanten op elkaar aan het achterpand. Vouw de naad naar
beneden en stik hem aan de goede kant smal door.
11. Leg de voorpassen op elkaar (middenvoor op middenvoor) en zet ze op de naadtoeslag met
een paar steekjes vast. Let er op dat het gedeelte met de knoopsgaten BOVENOP ligt.
12. Stik de voorpassen met de goede kanten op elkaar op het voorpand. Vouw de naad naar
beneden en stik hem aan de goede kant smal door.
13. Leg de splitstroken op het teken van het split, goede kanten op elkaar en speld de strook
vast. Let er op dat de splitten van beide mouwen in spiegelbeeld gemaakt worden.
14. Keer de mouw zo, dat de verkeerde kant van de mouw boven ligt.
Stik één keer rondom het split met een rechte steek. De twee stiklijnen liggen ca. 0,5 cm
van elkaar af. Stik aan het einde ongeveer 3 steekjes overdwars.
15. Knip nu met een kleine scherpe schaar in het midden tussen de twee stiklijnen het split open en knip aan het einde in de vorm van een Y naar de hoeken toe tot vlak voor het stiksel.
16. Vouw de splitstrook naar binnen en strijk hem. Vouw de naadtoeslag van de strook naar
binnen en stik het split aan de goede kant door.
Een ander manier : het split kan ook met biaisband afgewerkt worden. Knip hiervoor twee
stroken van 3 cm breed en 16 cm lang. (knip de strook schuin op de draad zodat er wat rek
in zit)
Knip de splitten in de mouwen volgens de tekens op het patroon en stik de schuine strook
met de goede kant op de verkeerde kant van de mouw langs het split. Trek in het midden
van het split de strook voorzichtig recht. Vouw de naadtoeslag van de schuine strook naar
binnen, vouw het band naar voren om en vouw het op de mouw. Stik het vlak langs de rand
vast.
Vouw de schuine strook aan de verkeerde kant van het split naar binnen zodat het aan de
goede kant niet meer te zien is. Stik het aan het mouweinde met een paar steekjes vast.
Leg de linker splitkant op de rechter splitkant, de schuine stroken liggen op elkaar, en stik
bovenaan het split de laagjes op elkaar vast.
17. Zet de mouwen in de armsgaten. Let er op dat de splitten aan de achterkant zitten.
Vouw de naden van de mouw naar het voor- en achterpand en stik ze smal door.
18. Leg voor- en achterpand goede kanten op elkaar en stik de zij- en mouwnaden in één keer.
19. Vouw de manchetten in de lengte dubbel met de verkeerde kanten op elkaar. Vouw de
manchetten weer open. Stik één lange kant g.k.o.e. aan de mouwzoom. Vouw de naadtoeslag van de andere lange kant naar binnen en vouw hem om.
Maak een lusje en leg die naar binnen gericht op de goede kant van manchet-korte kant.
Stik hem met een paar steekjes vast op de naadtoeslag. De lus-uiteinden liggen op de
naadtoeslag. Let er op dat de lusjes straks naar achteren wijzen, beide mouwen in spiegelbeeld.
Leg de manchet tegen de gestreken vouwlijn in goede kanten op elkaar. De ingeslagen lange kanten liggen netjes opelkaar en de naadtoeslag van de lange kanten wijzen van de
mouw weg naar de „omvouwkant“. Stik de korte kanten op elkaar vast. Let er op dat de
naadtoeslagen ca. 1 mm breder zijn dan de randen in het mouwsplit. Knip de naden korter
en de hoeken schuin weg. Keer de manchetten en stik ze aan de goede kant vast. Stik gelijk de lange kanten vast. Vouw de naden van het mouwsplit naar binnen en stik ze aan de
goede kant smal door. Zet knopen aan.
20. Zoom de blouse.
KLAAR!
Veel plezier en succes met Bjarne!
Seite 3 von 3

©2008 *

farbenmix.de * Sabine Pollehn

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.

