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PELLWORM  

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  

   

 

Dit fleecejack kan met elastisch band afgewerkt 

worden zoals het in de beschrijving van 

kleinPellworm staat uitgelegd.  

Maar gewoon omzomen kan natuurlijk ook.                   

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de 

stof. 

Alleen het zakbeleg heeft aan de voorkant geen 

naadtoeslag nodig.     

Knip aan de onderkant 2 cm zoom aan.       

Houd middenvoor als kniplijn aan bij het gebruik 

van een rits.                                   

 

Stik de capuchondelen g.k.o.e. langs de boven- en 

achterkant.                

Vouw de stof bij de figuurnaadjes g.k.o.e. dubbel 

en stik ze schuin volgens de tekens.                       
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Vouw de naad van de zakingangen naar binnen en 

stik ze vast.                

Speld de zakbeleggen volgens de tekens onder de 

voorpanden. Stik de bovenkant en de zijkanten op 

de naadtoeslagen op elkaar.                                                  

 

Stik de zijpanden g.k.o.e. aan de middenvoor 

panden. Vouw de naden naar de zijkant en stik ze 

smal door. 

 

Stik de middenachternaad g.k.o.e. Vouw de naad 

naar één zijkant en stik hem door. Stik de 

zijpanden aan het middenpand en stik de naden op 

de zijpanden door. 
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Sluit de schouder- en zijnaden.      

 

Stik de capuchon vanuit middenachter naar twee 

kanten op de naad van de hals.              . 

 

Stik de bovenmouw aan de ondermouw. Stik eerst 

de lange naad volgens de tekens. Vouw de naad 

naar de bovenmouw en stik hem smal door.                                          

Stik dan de korte ondermouwnaad tot aan het 

teken voor het duimsplit.  

 

Vouw de naden rondom het duimsplit naar binnen 

en stik ze vast. Verstevig de bovenkant van het 

splitje met een trensje.                       

Stik de open uiteinden van het duimsplit over 

elkaar met een paar steekjes vast. Vouw de zoom 

naar binnen en stik hem met een rekbare steek, bv 

een stikkende zigzag .  
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Speld de mouwen in de armsgaten, g.k.o.e. De 

mouw zit binnenste buiten. Let er op dat de 

tekens op elkaar vallen.                                    

Stik de mouwen rondom in de armsgaten. 

 

Stik de schouders van het voorpandbeleg en  het 

achter-halsbeleg. Werk het hele beleg af.                                     

 

Speld de rits met de goede kant naar boven op de 

goede kant van het beleg. De rand van de rits ligt 

precies gelijk aan de rand van het voorbeleg. De 

tandjes liggen naar buiten. 
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Stik de rits. Vouw de bovenste uiteinden naar het 

midden toe.                            

 

Speld het beleg g.k.o.e. langs de hals. De capuchon 

valt naar beneden en ligt tussen beleg en jack in.  

Stik de hals.                                                           

 

Stik dan het beleg aan twee kanten van boven naar 

beneden langs de voorkanten van het jack. De rits 

ligt tussen jack en beleg.                

 

Stik het beleg onderaan vast.     

Knip de hoeken schuin af. Knip de naden in de hals 

korter. Keer het beleg naar binnen en zet het met 

spelden vast.               
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Stik het beleg voetjebreed vast.        

 

Speld de zoom en stik hem vast. 

   

KLAAR !  

 


