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Mimo biedt veel mogelijkheden:  

het patroon Mimo is een recht model vestje dat perfect over een T-shirt of jurkje gedragen kan worden. Zo is dit 
vest een ideaal kledingstuk voor tussen de seizoenen. Het is  een basispatroon waarmee je heerlijk kunt variëren. 
Met een gewone zoom wordt het een cardigan en met een boordje afgewerkt een sportief collegevest..       

Stofkeuze: 
Mimo staat in de maten 44-164 op het patroonblad en is bedoeld voor wintertricot of joggingstof. Wat stevigere 
tricot of interlock kunnen ook gebruikt worden. Lees de tip op de downloadpagina 

LET OP ! 
De patroondelen zijn inclusief naadtoeslag van 0,7 cm. 
Bij de zoom is een zoomtoeslag getekend van 2 cm!       

Materiaal:      

Stofbreedte 140 cm. 

boordstof  70 cm rondgebreid 

maat  44-68   74-92   98-116  122-140 146-164

stof 35 cm 42 cm 51 cm 118 cm 137 cm
boordstof 25 cm 30 cm 35 cm

vlieseline   35 x 2 cm 42 x 2 cm 51 x 2 cm 118 x 2 cm 137 x 2 cm
drukkers: 6-10

Kniplijst  (de patroondelen zijn inclusief naadtoeslag) 

1 voorpand    2 x 
2 achterpand   1 x 
3 mouw  2 x 
4 zakken naar wens 4 x 

Kniplijst boordjes: zie voor de afmetingen het Duitse patroonblad 

Werkwijze:     
Rekbare stoffen zijn het gemakkelijkst te verwerken met een lockmachine. Met een normale naaimachine kan 
het ook, gebruik dan rekbare steken zoals een zigzagsteek van normale steeklengte of een steelsteekje. Gebruik 
in ieder geval ballpointnaalden in de naaimachine (jerseynaalden). Lees voor het begin de werkbeschrijving eerst 
helemaal door. Een uitgebreide beschrijving met foto’s in te vinden op  www.farbenmix.de en bij de bijgevoegde  
Bonus-Code . 

Werkbeschrijving: vest zonder zoom- en mouwboordjes met afgerond halsboord en zakken. 
1- knip alle patroondelen volgens de kniplijst. LET OP!! dit patroon is inclusief naadtoeslag van 0,7 cm en

zoomtoeslag van 2 cm. Neem alle patroontekens over op de stof.
2- verstevig de grijs gemarkeerde voorrand met vlieseline. Leg beide voorpanden met de goede kanten op

het achterpand en sluit de schoudernaden.
3- Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Zoom de mouw en sluit de zij- en

mouwnaden in één keer. (alleen bij de hele kleine maatjes is het handig eerst de mouwen te zomen en
ze dan in elkaar te zetten, bij grotere maten kan het ook andersom)

4- Meet de lengte van de hals op tussen de vouwlijnen voor, langs de achterkant hals tot de andere kant
voor. Vermenigvuldig dit getal met 0,8 of 0,7 afhankelijk van de rekbaarheid van het boordje.

5- Vouw het halsboordje in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Geef de helft aan met een speld.
Speld het midden van het boordje op middenachter van het vest en knip de uiteinden rond af (zie foto
stap-voor-stap beschrijving). Speld het boordje langs de hals. Vouw aan de voorkant het voorrandbeleg
om het boordje heen. Stik het boordje rondom vast.

6- Vouw de voorranden naar binnen, strijk ze mooi plat en stik ze door en stik doorlopend gelijk de hals
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mee. 
7- Zoom het vest bij mouwen en onderkant.
8- leg twee zakdelen met de goede kanten op elkaar en stik ze rondom op elkaar vast. Laat aan de

bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag in hoeken of rondingen wat korter af.
Keer de zak, duw de naad netjes uit naar buiten en strijk de zakingang. Stik het zakje door en sluit
daarbij de keeropening. Speld en stik de zakken naar wens recht of een beetje schuin op het voorpand.

9- Knijp drukkers in of maak knopen en knoopsgaten. De afstand tussen de drukkers is bij de kleine maten
ca 5 cm, bij de grotere maten tot ca 8 cm.
KLAAR!

Werkbeschrijving: vest met rechte halsboord, mouw- en zoomboordjes.  
1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst. LET OP!! dit patroon is inclusief naadtoeslag van 0,7 cm

en zoomtoeslag van 2 cm. Neem alle patroontekens over op de stof. Kies voor dit model daarom de
kortere versie onder                 “ schnittlinie B” bij het voor en achterpand en bij de mouwen.

2. Verstevig de grijs gemarkeerde voorrand met vlieseline. Leg beide voorpanden met de goede kan-
ten op het achterpand en sluit de schoudernaden. Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij
op de patroontekens.

3. Meet de lengte van de hals op. Vermenigvuldig dit getal met 0,8 of 0,7 afhankelijk van de
rekbaarheid van het boordje. De hoogte van de boordstrook is ca 4,5 cm.

4. Vouw het halsboordje in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Geef de helft aan met een speld.
Speld het midden van het boordje op middenachter van het vest. Speld het boordje iets uitgerekt
langs de hals. Stik het boordje op het vest door.

5. Stik de boordjes aan de mouwen. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Bij de grotere maten
kunnen de boordjes ook na het sluiten van de zijnaden worden vast gestikt. Sluit de boordjes dan
eerst tot een ring en vouw ze dubbel.

6. Stik het tailleboord iets uitgerekt aan de onderkant van het vest.
7. Werk de voorrand van de voorpanden af en vouw ze bij de vouwlijn naar binnen. Strijk de randen

plat en stik ze naar wens door.
8. Knijp drukkers in of maak knopen en knoopsgaten. De afstand tussen de drukkers is bij de kleine

maten ca 5 cm, bij de grotere maten tot ca 8 cm.
KLAAR! 




