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Pepe
Beschrijving Pepe
Kindershirt met schouderpas
by mialuna24.de

„Pepe“ valt normaal qua maat. Het patroon is een eenvoudig basismodel dat met of zonder schouderpas
genaaid kan worden. Met of zonder boordjes aan mouw en onderkant geeft het shirt steeds weer een
ander uiterlijk. Op het patroon staat een lange en een korte mouw. Ook een elleboogstuk kan op de mouw
genaaid worden waardoor Pepe een „cool“ shirt wordt.
Gebruik bij voorkeur niet te dikke rekbare stoffen zoals tricot, dunne gebreide stoffen, stretchbadstof,
nickyvelours of wintertricot (sommersweat).
Materiaal/maten
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk.
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een
goed passend shirt en pas eventueel de wijdte of lengte aan.

Kniplijst:
1 – voorpand
2 – achterpand
3 – mouw
4 – schouderpas
5 – naar wens elleboogstukken
Evt. Boordjes voor de mouwen

1 x aan de stofvouw
1 x aande stofvouw
2 x aan de stofvouw
2x
2x
lengte en breedte volgens tabel

Let op: voor de korte mouwen is een lijn op het patroonblad in het mouwpatroondeel getekend. Knip de
mouw hier af als je korte mouwtjes wilt!

Knippen boordstof:
boordstof is er in veel verschillende kwaliteiten en rekbaarheid. De lengte die nodig is voor de boordjes is
daarmee afhankelijk van de gebruikte boordstof. Knip voor de veiligheid de stroken wat ruimer.

De maten van de boordjes zijn inclusief naadtoeslag!

Werkwijze: maak dit shirt alleen van rekbare stoffen. Het gemakkelijkst kun je rekbare stof met de
lockmachine naaien. Met de gewone huishoudmachine kan het natuurlijk ook. Gebruik dan een
overlocksteek of een zigzagsteek met normale lengte of een steelsteekje. Gebruik voor rekbare stoffen bij
voorkeur ballpointnaalden (jerseynaald) in de naaimachine.
Lees eerst de hele beschrijving een keertje door.
Een videobeschrijving vind je hier: http://www.youtube.com/mialuna24
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Pepe
Werkbeschrijving:

1. Knip alle patroondelen met een naadtoeslag van 0,8 tot 1 cm uit de stof. Knip 2 tot 2,5 cm
zoomtoeslag aan. Neem alle patroondelen over op de stof. Let vooral op de patroontekens voor de
schouderpassen.
2. Leg de schouderpassen met de goede kanten op elkaar en let daarbij heel goed op de
patroontekens. (2 streepjes = voor). Stik de schouderpassen. Vouw de naadtoeslag naar voren en
stik hem aan de goede kant vast.
3. Leg het achterpand met de goede kanten op elkaar aan de schouderpas en stik ze op elkaar. Stik de
naadtoeslagen door. Stik nu alvast het halsboordje vast (zie beschrijving voor de versie met
halsboordje verder beneden) of stik ook de tweede schouderpas op het achterpand. Stik de naden
door.
4. Tegen de elleboogstukken op een stuk vliesofix over en leg de vliesofix grof uitgeknipt op de
binnenkant van de stof. Strijk de vliesofix vast en knip de elleboogstukken uit. Haal het
beschermpapier van de vliesofix af en leg vliesofix met elleboogstuk met de plakkant op de mouw.
Let op de patroontekens. Strijk de stukken op de mouw (let op, de mouwen in spiegelbeeld!) en stik
ze daarna rondom vast.
5. Speld de mouwen in de armsgaten, de elleboogstukken wijzen naar het achterpand. Stik de
mouwen vast.
6. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit mouw- en zijnaad in één keer.
7. Als het halsboordje nog niet is vastgenaaid (zie versie beneden), kijk dan even of de strook voor de
halsboord past: hij moet iets uitgerekt in de hals passen. Sluit de strook tot een ring en vouw het
boordje in de lengte dubbel, goede kant buiten. Speld het boordje iets uitgerekt in de hals en zorg
ervoor dat de naad van het boordje op een naad achter valt. Stik het boordje vast, vouw de
naadtoeslag in het shirt en stik hem aan de goede kant met een rekbare steek vast.
8. Vouw de zoom naar binnen en stik hem aan de goede kant door. Zoom ook de mouwen en zet een
boordje naar wens aan.
Klaar!
Variatie van het halsboordje:
Volg stap 1 en 2 van de beschrijving boven. Stik het achterpand aan één schouderpas en stik de naadtoeslag
naar wens aan de goede kant door. Leg de strook voor het halsboordje in de lengte dubbel en stik hem iets
uitgerekt in de hals. Knip het teveel aan boordstof af. Leg de nog open schoudernaad met e goede kanten
op elkaar en let erop dat de naad van het boordje op elkaar aan sluit. Stik met een rechte steek het boordje
op elkaar. Sluit daarna de schoudernaad naar wens met de lockmachine en anders met de
huishoudnaaimachine. Stik de naadtoeslag van het boordje met een driehoek vast. Vouw de halsnaad in het
shirt en stik hem aan de goede kant met een rekbare steek door. Maak et shirt verder zoals boven
beschreven vanaf stap 4.
Variatie van het basisshirt zonder schouderpassen en met boordjes
Om Pepe als basisshirt zonder passen te maken, moet het patroon eerst aangepast worden. Knip dan de
pasdelen bij de schoudernaad door en plak de passen bij de patroontekens aan het voor- en achterpand.
Knip voor- en achterpand aan de stofvouw en stik de patroondelen bij de schoudernaden aan elkaar. Mar
het shirt daarna verder zoals beschreven vanaf stap 4. Knip de mouwen korter als er boordjes aan moeten
komen. Stik de boordjes uitgerekt aan de mouwen.
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