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Liefhebbers van onafgewerkte 

wildere naden kunnen dit vest ook 
volgens de beschrijving van 

 BANDITO maken.  

Stik rekbare stoffen met een 

rekbare steek of met de 
lockmachine. Gebruik op de 

naaimachine een smalle 
zigzagsteek van normale lengte of 

een speciale rekbare steek. Stik de 
naden naar wens door met een 

rekbare steek zoals bijv. een 
driegedeelde zigzagsteek.   

Knip de patroondelen volgens de 
kniplijst met naadtoeslag uit de 

stof.  

De steekzakken worden aan de 
zakingang met een zoompje 

afgewerkt. Of met een rekbare 
strook, maar dan moet de steekzak 

zonder naadtoeslag worden 
geknipt.  

 

   

Kies voor de kraag of de capuchon 
en knip die uit de stof.  

De lengte van de boorden (mouw- en 
onderboord) is afgestemd op bijna niet 

rekbare fleece. Als er gebruik wordt 
gemaakt van boordstof, nickyvelours 

of goed rekkende joggingstof, kan de 
lengte van de boorden ingekort 
worden en later uitgerekt aangezet 

worden. hoe meer de stof voor de 
boorden rekt, hoe korter de boorden 

geknipt kunnen worden.   

   

http://www.farbenmix.de/nl/bandito-fotoanleitung.html
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Knip de kangaroezakken met voering 
of vouw de rand om en zoom deze. De 
randen kunnen ook met een strook 

rekbare stof worden afgewerkt. Knip 
dan wel eerst de naadtoeslag er af.   

 

Zoom bij de steekzakken de zakingang 
of werk hem af met een tricot strook.   

Leg het zakbeleg onder het 
voorpand en let op de 
patroontekens. Stik de zak langs de 

ronding op het voorpand vast.  

 

   

Leg van de kangaroezakken de 
voering met de goede kanten op 
elkaar op de zakken, speld ze op 

elkaar en stik de bovenkant, de 

zakingang en de korte zijkanten.   

Knip de hoeken schuin af, knip de 
naadtoeslag in de ronding wat 

korter en keer de zak.  
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Speld de zakken op het voorpand. De 
voorrand en de onderrand lopen gelijk. 

Stik de bovenkant en de korte zijkant 
op het voorpand vast. Verstevig naar 
wens de hoeken van de zakingang met 

trensjes. Zet de voor- en onderkant 
met een paar grote steken op de 

naadtoeslag van het voorpand vast.   

 

   

Stik de schouderpas met de goede 
kanten op elkaar en volgens de 

patroontekens aan het achterpand 
en de voorpanden.  

Vouw de naadtoeslag naar een 
willekeurige kant en stik ze aan de 
goede kant door.   

 

Zet de mouwen in de armsgaten en let 
daarbij goed op de patroontekens.   
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Sluit de mouw- en zijnaden in één 
keer.  

 

   

Sluit de zijnaad van de 

mouwboordjes en vouw deze 
dubbel, de naad ligt ertussen.   

 

   

Zet de boordjes goede kanten op 
elkaar aan de mouwen.  

Vouw naar wens de naadtoeslag in de 

mouw en stik ze met een rekbare 
steek door.  
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Leg de buiten- en voeringkraag met 
de goede kanten op elkaar. Stik de 

bovenkant dicht en keer de kraag. 
Werk de onderkanten af met een 

zigzagsteekje of met de locker.  

   

Voor een vest met een eenvoudig 

ingezette rits, de bovenkant van de 
kraag doorstikken.    

   

 

Zet de capuchondelen met de 

goede kanten op elkaar aan de 
capuchonmiddenstrook. Doe dit ook 

met de voeringcapuchon.  

   

Schuif de capuchons met de goede 

kanten in elkaar en stik de 
voorrand dicht.   
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De korte rechte voorkantjes blijven 
open. Keer de capuchon en werk de 

onderkanten af met een 
zigzagsteekje of met de 

lockmachine.  

   

Vest met deels weggewerkt ritsband  

(tussen boord en capuchon/kraag )  

 

   

Speld de kraag/capuchon volgens 

de patroontekens met de goede 
kanten op elkaar in de afgewerkte 

hals. De eerste en laatste vier 
centimeters voor middenvoor 

bljven open. Zet hier een speld. (bij 
het rode sterretje)  

Stik de capuchon/kraag TUSSEN de 

spelden vast in de hals. Stik precies 

van speld tot speld. (blauwe 
naad)         Middenachter kant een 

stukje band als ophanglusje 
meegestikt worden.  
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Vouw het binnenste van de 
kraag/capuchon weg van de 

halsnaad en stik van precies de 
speld de laatste 4 cm van de 

buitenste kraag/capuchon dicht. 
(roze naad).  

 

   

Vouw de onderboord in de lengte 
dubbel en speld hem met de goede 

kanten op elkaar aan de onderkant 
van het vest. Stik de boord vast en 

laat de binnenste 4cm weer open 

net als bij de kraag.  

Speld deze hoekjes goed vast, 
zodat ze bij het inzetten van de rits 

niet per ongeluk meegestikt 
worden.  

 

Plak naar wens wondertape op de 

rits.    
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Speld of plak de rits op de 
vestvoorkant. vouw de bovenste 

rand om, de tandjes wijzen naar de 
zijnaad en de rits ligt met de goede 

kant op de goede kant van het 

vest.    

 

   

Het open stukje van de capuchon is 
aan de kant gespeld.  

Stik eerst de bovenste centimeters 
van de rits vast. Stik dan een 

sierbandje of effen band mee. Dit 
band begint ca. 1cm VOOR de 

dwarsnaad (capuchonaanzetnaad).   

 

Dit band steekt ca. 2mm over de 

rechter kant van het ritsband heen. 
Stik op de linker kant van het 

bandje.   
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Knip het band vlak NA de 

dwarsnaad met de onderboord af 
en stik de rits verder tot aan de 

onderkant.  

 

   

Vouw de rits naar buiten om, het 
sierband valt dan naar binnen. Stik 

van boven tot onder de rits langs 
de rechter kant vast.  

Vouw de naadtoeslag van het losse 

boordbinnenstuk aan de voorkant 
naar binnen en vouw het over de 

rits en boord. Zet dit stukje met de 
hand of met de naaimachine vast.  

Vouw de naadtoeslag van het 
boordje omhoog en stik het aan de 

goede kant door.  
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Vouw de korte capuchonvoorrand 
naar binnen en stik hem vast. Stik 

de capuchonronding door, vouw de 

naadtoeslag van de hals naar 
beneden en stik hem aan de goede 

kant door.     

Stik naar wens een bandje over de 
capuchon/kraag-aanzetnaad.  

   

Ritssluiting HEEL EENVOUDIG  

(helemaal met band afgedekt van binnen)  

 

 

Stik het boord en de 

capuchon/kraag aan het vest en 
werk de voorranden af indien 

nodig.  

 

   

Speld of plak de rits op de voorrand 

vast zoals boven beschreven.   

Speld sierband zo over de rits dat 
het ca. 1 tot 2 mm over de 

vestvoorkant heen uitsteekt. Stik 
band en rits samen op het vest en 

vouw boven en onderaan het band 
ca. 1cm naar binnen.   

Vouw het band naar binnen, dan 
wijst de rits naar het midden. Stik 

het band aan de andere kant vast.   
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KLAAR!  

 

KLAAR!  

 


