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HERMOSA  

golvenshirt  

 

Werkbeschrijving 

 

Foto’s Beschrijving 

 

Teken de patroondelen van de volants met naadtoeslag. 
Het is makkelijk om deze patroondelen op dikker papier of 
karton te tekenen. 

Knip 6 vierkanten in de maat van een volant. Leg met 
goede kant naar boven 6 lagen stof op elkaar. Leg de 
sjabloon boven op de stoflagen en snijd met een rolsnijder 
drie lagen stof tegelijkertijd uit. Of teken het sjabloon met 
krijt op de stof en knip drie lagen stof uit. Doe dit nog een 
keer met drie lagen stof.  

Let op de draadrichting.         

Op dit moment kan nog besloten worden of de volants 
naar links of naar rechts moeten vallen; eventueel 
passend bij de golfrichting van rok  “Redondo” of  
“Malaga”. Bij het overslagshirt moeten de golven in de 
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overslagrichting vallen. 

 

4 vierkanten in de maat van de mouwvolants knippen. Leg 
twee vierkanten met de goede kant naar BOVEN      en 
twee vierkanten met de goede kant naar BENEDEN op 
elkaar.     

Let op de draadrichting. 

Leg de mouwvolant-sjabloon op de stoflagen en snijd met 
de rolsnijder alle 4 lagen tegelijk uit.       

 

Vouw de stof dubbel en leg de andere patroondelen 
volgens het knipvoorbeeld op de stof. Knip ze uit.                        

 

Speld de linker- en rechter- voorpas goede kanten op 
elkaar op het achterpand. Sluit de schoudernaden en werk 
ze af.             

Vouw het halsboordje overmidden en strijk het glad. Stik 
het aan de pas. Begin daarvoor aan de linker kant, langs 
de schouder, achter langs de hals en weer naar voren. 
Rek tijdens het naaien het bandje iets uit. Strijk de naad 
naar binnen en stik hem met een rekbare steek door, bijv 
met een driedelige zigzagsteek. 

Ook kan bij dit patroon een niet rekbaar band gebruikt 
worden om de hals af te werken, zoals bijv band, 
zigzagband, kant, etc.    

boordje iets uitrekken 
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Stik 3 shirtvolants aan elkaar, rechter kant aan de linker 
kant, oftewel de kortere binnenbocht aan de langere 
buitenbocht. Stik de volants langzaam met de 
naaimachine en probeer in de binnenbocht zoveel 
mogelijk om plooitjes in de naden te voorkomen.                      
  

 

Leg de voorpanden over elkaar en speld ze even met 3-4 
spelden aan elkaar vast. Stik de drie aanelkaargestikte 
volants aan de voorpanden.                                                                                                              
   

Stik op dezelfde manier 3 volants aan de achterpas.            
  

Stik de rechter en linker mouwvolants aan elkaar. Voordat 
de volants aan de mouewen worden gestikt, eerst de 
volants op de armen passen en eventueel aan de 
bovenkant inkorten. De volants ( wel of niet ingekort) aan 
de mouwen stikken. Strijk de naden en stik ze smal langs 
de kant door met bijv een driedelige zigzag- steek.                                           
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Jeweils die rechten und linken Ärmelvolants an einer Seite 
zusammensteppen. Bevor man die Volants an den Ärmel 
ansteppt, bitte die Volants an die Oberärmel legen und 
nochmals Mass nehmen. Die Hermosa-Ärmel sollen an 
dieser Stelle oben an den Volants je nach Bedarf gekürzt 
werden. Die (eventuell gekürzte) Volants und die 
Oberärmelteile zusammensteppen. Bügeln und 
schmalkantig absteppen, z. B. Drei-Stich-Zick-Zack.    

 

Ärmel an die Schulter steppen.   

Die Seitennähte jeweils in 2 ZÜGEN zusammensteppen: 
Man fängt jeweils an der Passe unter dem Ärmel an und 
steppt erstens nach unten zum Hemdsaum hin. Man dreht 
das Hemd und steppt von der Passe unter dem Ärmel 
nach unten dem Ärmelnaht entlang. Bitte langsam nähen, 
um möglichst kleine Fältchen in den Kurven zu meiden.    
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Zoom het shirt en de mouwen. Er kan gebruik gemaakt 
worden van biaisband, kant een rolzoom enz.                               
Schrägband = biaisband 
Spitze = kant 

Klaar  ! 
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HERMOSA  

overslagshirt              

   

werkbeschrijving 

  

Foto’s Beschrijving 

 

Knip 8 vierkanten in dezelfde grootte als de shirtvolant. 

Leg 3 vierkanten op elkaar met de GOEDE kant naar 

boven. Leg de volant-sjabloon er boven op en snijd de 

stof met een rolsnijder uit. Ook kan met krijt op de stof 

getekend worden en de stof met een schaar uitgeknipt. 

Doe de andere volants op dezelfde manier. Let goed op 

de draadrichting. Voor het overslagshirt is het belangrijk 

dat de spiralen in de overslagrichting golven. 

(naar rechts)                                                                     

Knip 4 vierkanten in de maat van de mouwvolants. Leg              

2 vierkanten met de GOEDE kant naar BOVEN, 2 

vierkanten met de GOEDE kant naar BENEDEN op 

elkaar. Let ook op de draadrichting. Leg de 

mouwsjabloon op de stof en snijd de vier lagen stof langs 

de sjabloon met een rolsnijder uit.    

Vouw de overige stof langs de stofvouw dubbel en knip 

de patroondelen volgens het knipvoorbeeld uit de stof.  
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Speld het rechter voorpand en het linker voorpand goede 

kanten op elkaar op het achterpand en stik de 

schoudernaden. Werk de naden af.    

(Als men tot slot het hele shirt met biaisband wil 

omzomen, is de volgende stap overbodig.) 

Vouw de schuine strook overmidden en strijk hem glad. 

Stik hem aan de pas. Begin daarvoor bij het linker 

overslagdeel, dan langs de schouder, langs de hals achter, 

daar de strook iets uitrekken. Strijk de band en stik het 

smal langs de kant door met bijv. een driedelige 

zigzagsteek. De halsafwerking van dit shirtje kan ook op 

een andere manier gemaakt worden, bijv met rekbaar 

band, biaisband, zigzagband, kant, etc.                         

 

   

Stik de rechter en de linker mouwvolants aan elkaar. 

Voordat de volants aan de mouwen worden gestikt eerst 

de volants op de armen passen en eventueel aan de 

bovenkant inkorten. De volants (wel of niet ingekort) aan 

de mouwen stikken. Strijk de naden en stik ze door met 

bijv een driedelige zigzag-steek.                                                                                                         

   

 

Stik alle 8 volants plus het eindstuk aan elkaar. Rechter 

kant aan de linker kant, oftewel de korte binnenbocht aan 

de langere buitenbocht.                       

Stik heel voorzichtig met de naaimachine en rek de 

binnenbocht een beetje uit om zo min mogelijk kleine 

plooitjes in de naden te krijgen.                         
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Zet de mouwen in de armsgaten.                  

 

Stik de zijnaad van de passen en sluit tegelijk de 

mouwen. Let er weer op dat er geen plooitjes in de 

mouwvolants komen.                                                                                                                                       

  



© 2006 Nancy Langdon * Mother of Invention Inc.            Seite 4 von 4                                                             HERMOSA 

 

 

Leg de pas plat neer en stik daarna de volanten aan de 

pas vast.                       

 

Stik de strikbandjes rechts en links vast. Strijk een stukje 

vlieseline op de zijnaad tussen pas en mouw. Stik hier 

een knoopsgat voor het strikband.                                                                            

  

 

Zoom het shirt en werk de mouwonderkanten af. Er kan 

gebruik gemaakt worden van biaisband, kant of een 

rolzoom, enz. Bij dit shirt zijn schuin-geknipte stroken 

stof gebruikt om het hele shirt af te werken.  

Schrägband  = biaisband 

Spitze = kant  
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