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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. 
Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

Basic Sweatshirt 
 
Ruby is een basis shirt dat met of zonder deelnaden in het voorpand gemaakt kan worden. Beide 

variaties zijn geschikt voor jongens als voor meisjes.                           
 

Maak dit shirt van warmere stoffen zoals wintertricot, french terry of joggingstof. Gebruik je 
dunnere stoffen, kies dan een maatje kleiner.                                                                         

 
Op het patroon staan de dubbele maten 74/80 t/m 158/164. 

 
Materiaal/maten (afmetingen in cm)               
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! 
 

Maat       74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

borstwijdte 
 

69 72 74 77 80 84 90 96 

taillewijdte 
 

69 72 74 76,5 79 82,5 87,5 92,5 

heupwijdte 
 

69 72 74 77 80 84 90 96 

lengte 
middenachter 

32,5 36,5 40,5 44,5 48,5 52,5 56,5 60,5 

mouwlengte 28 32,5 37 41,5 46,5 51,5 55,5 59,5 

wijdte 
bovenarm 

23,5 25,5 27 27,5 29,5 31 32,5 34,5 

 
Stofverbruik  in cm bij 140 cm stofbreedte: 
 

maat   74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

shirt      60 70 80 90 105 120 130 140 

boordstof 30 30 35 35 35 35 35 35 

 
Kniplijst: 
 

1 voorpand midden  1 x aan de stofvouw 

2 zij-voorpand 2 x  

3 achterpand  1 x aan de stofvouw 

4 mouwen 2 x  

5 zoomboord 2 x 

6 mouwboordjes  2 x im Bruch 

*TIP: afhankelijk van de breedte van de boordstof kan de zoomboord ook aan de stofvouw geknipt 
worden.    
 

Knippen halsboordje: 
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Meet de lengte rondom van de halsopeningop, leg daarvoor de hals zo recht mogelijk neer. De 
breedte van het boordje is 4 - 4,5 cm. De opgemeten lengte vermenigvuldig je dan met 0,7 
vooreen normaal rekbare boordstof, of met 0,8 bij een stevigere boordstof of bij gebruik van tricot. 
De lengte die je dan krijgt, is de lengte voor je halsboordstrook maar tel daar nog naadtoeslag bij 
op. 
 

Werkwijze: Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het 
ook met de gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale 
steeklengte of een steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jerseynaald of ballpointnaald voor je 
rekbare stof.    
Het patroon is zonder naadtoeslag. Knip zelf naadtoeslag aan. Neem de patroontekens over op de 
stof.  

 
Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.   
Een filmpje met uitleg is hier te vinden: http://www.youtube.com/mialuna24 
Deze is in het Duits maar ook zonder geluid heel goed te volgen.  
 
 
Werkbeschrijving basisshirt Ruby 
 
1 – knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Neem de 
patroontekens over op de stof.  
 
2 – De deelnaden van het voorpand nodigen uit om te benadrukken met paspelband of ruches. 
Zet de paspel of ruche eerst aan de zijnaden van het middenvoorpand, goede kanten op elkaar.               
 
3 – Speld de zijvoorpanden aan het middenvoorpand en let daarbij op de patroontekens. Stik de 
voorpanden op elkaar. De paspel of ruche ligt dan tussen beide lagen in. Strijk de naadtoeslag 
naar een kant en stik de naad aan de goede kant door.   
 
4 – Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden.   
 
5 – Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens.            

 
6 – Leg het shirt met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden in één keer. Keer het shirt 
en meet de hals op. Bereken de lengte voor het halsboordje. Dat moet uiteindelijk 1 – 1,5 cm 
hoog worden.  
 
7 – Zet het boordje in de hals.  
 
8 – Zet naar wens mouwboordjes aan en een zoomboord.  
 
9 – KLAAR ! 

 
 
Shirt zonder deelnaden    
 
voor een shirt zonder deelnaden het zij-voorpand aan het middenvoorpand tekenen en 
als één deel aan de stofvouw knippen. Maak het shirt zoals boven beschreven vanaf 
stap 4 en het wordt een  klassiek Basic Sweatshirt. 
 

http://www.youtube.com/mialuna24

