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Zwergenverpackung Vol. 2

Met deze gemakkelijk te maken patronen kan een complete babycollectie genaaid worden. De meeste
modellen zijn lekker warm gevoerd en kunnen ook zo gemaakt worden, dat ze aan twee kanten te
dragen zijn. Kies je niet te erg rekkende stoffen, met de uitgebreide beschrijving met foto’s lukken
deze modelletjes ook als je een beginnende naaister bent.
Dit is babymode die nergens te koop is. Met liefde gemaakt en en uniek - net als ieder klein
mensenkind.
Shirt „Frechdachs“
Dit shirt wordt van de kleinste restjes tricot gemaakt of van papa’s oude shirt. In ieder geval wordt het
een blikvanger!
Broekje „Knuffelbroek“
Van dubbele tricot gemaakt met een zacht boordje eraan, zo heb je een warme broek. Van enkele stof
is het een luchtig zomerbroekje, gecombineerd met het “Frechdachsshirt” wordt het een heel pakje.
Maak hem van zachte tricot of nickyvelours.
Jeans „Räuberhose“
Zooo cool, zooo’n fijn model en ook nog zooo snel genaaid is deze broek voor kleine boefjes en
kruipertjes. Maak hem van zachte spijkerstof, knuffelbaar fleece, ribcord of van bonte katoentjes, …
kies zelf de look!
kort vestje „Purzel“
Dit „ Purzeltje“ is lekker warm over het shirt. Hij is heel gemakkelijk zo te maken, dat hij aan twee
kanten te dragen is, van dubbele stof, lekker warm en toch zit hij lekker, niet te strak. Maak het van
tricot, nickyvelours, badstoftricot of fleece. Alle rekbare stoffen zijn geschikt.
Longshirt „Elfentuniek“
Het kleine elfje krijgt haar eerste jurkje dat dan lang meegroeit tot tenslotte een lang shirt. Maak het
van nickyvelours, vrolijke tricot, bloemetjes-interlock of maak er beter gelijk twee!
Overall „Kuschelanzug“
Dit pak heb je echt nodig! Maak hem voor de winter van warme fleece, nickyvelours of winterbadstoftricot. Voor de zomer of voor het strand van joggingstof of dubbele tricot….
Alle patronen vallen normaal qua maat en geldt de lichaamslengte als basis voor de maat. Deze
modelletjes groeien door de oprolmogelijkheid van mouwen en broekspijpjes veel langer mee dan
gekochte modelletjes.
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te
vinden op onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag.
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!
Benodigdheden/maattabel
De maten in de tabel zijn de maten van het kant-en-klare kledingstuk.
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Shirt
“Frechdachs“

Materiaal/maten

50/56

62/68

74/80

86/92

bovenwijdte

42 cm

49 cm

57 cm

59 cm

lengte voor

30,0 cm

32,5 cm

35,0 cm

39,0 cm

mouwlengte

21,5 cm

23,5 cm

25,5 cm

30,0 cm

schouderbreedte

4,0 cm

4,5 cm

6,5 cm

7,0 cm

tricot, 140 cm breed

40 cm

40 cm

45 cm

50 cm

2

2

2

2

28,0 cm

29,5 cm

30,0 cm

30,5 cm

45 cm

52 cm

58 cm

61 cm

37,5 cm

48,0 cm

56,0 cm

64,5 cm

tricot binnen, 140 cm breed

30 cm

40 cm

50 cm

55 cm

tricot buiten, 140 cm breed

30 cm

40 cm

50 cm

55 cm

boordstof, 140 cm breed

14 cm

16 cm

16 cm

16 cm

wijdte op de smalste plaats *

54 cm

62 cm

68 cm

70 cm

zijlengte totaal

29 cm

37 cm

45 cm

54 cm

binnenbroek, 140 cm breed

35 cm

40 cm

50 cm

60 cm

buitenste broek, 140 cm breed

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

taille-elastiek 1,5 cm breed

38 cm

45 cm

50 cm

51 cm

boordstof, 140 cm breed

11 cm

12 cm

12 cm

13 cm

afwerkstrook zakken , 2 x

14 cm

16 cm

18 cm

19 cm

bovenwijdte

42 cm

50 cm

58 cm

60 cm

schouderbreedte

5,2 cm

6,5 cm

7,8 cm

8,2 cm

lengte voor

16,5 cm

18,0 cm

21,0 cm

23,0 cm

mouwlengte

22 cm

24 cm

26 cm

30 cm

tricot, 140 cm breed

30 cm

30 cm

30 cm

35 cm

120 cm

130 cm

140 cm

145 cm

afwerkstrook hals

55 cm

61 cm

65 cm

71 cm

afwerkstrook mouwzoom 2 x

17 cm

18 cm

18 cm

19 cm

drukkers
afwerkstrook hals

kort vestje
“Purzel“

Jeans
“Räuberhose“

broekje
“Knuffelbroek“

wijdte op de smalste plaats *
zijlengte totaal

afwerkstrook zoom en strikbanden
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Longpulli
“Elfentuniek “

Materiaal/maten

50/56

62/68

74/80

86/92

bovenwijdte

42 cm

50 cm

58 cm

60 cm

lengte voor

35 cm

39 cm

43 cm

47 cm

schouderbreedte

5,2 cm

6,5 cm

7,8 cm

8,2 cm

mouwlengte

22 cm

24 cm

26 cm

30 cm

tricot, 140 cm breed

45 cm

50 cm

60 cm

75 cm

afwerkstrook hals

55 cm

61 cm

65 cm

71 cm

bovenwijdte

70 cm

78 cm

84 cm

88 cm

schouderbreedte

6,6 cm

8,0 cm

9,4 cm

9,7 cm

22,5 cm

24,5 cm

29,0 cm

33,0 cm

lengte schouder tot kruis

40 cm

46 cm

50 cm

55 cm

lengte schouder tot zoom

53 cm

63 cm

73 cm

84 cm

tricot binnen , 140 cm breed

60 cm

70 cm

100 cm

115 cm

tricot buiten, 140 cm breed

60 cm

70 cm

100 cm

115 cm

drukkers

8 - 10

8 - 10

10 – 12

10 - 12

150 cm

171 cm

193 cm

220 cm

afwerkstrook mouwzoom, 2 x

23 cm

24 cm

25 cm

26,5 cm

afwerkstrook, zoom, 2 x

24 cm

26 cm

28 cm

30 cm

Overall
“Knuffelpak“

mouwlengte

afwerkstrook voorkant

fournituren

stukjes vlieseline

Knip alle afwerkstroken ca. 4 cm breed. Afgewerkte breedte : 1 cm
* de smalste wijdte die nodig is om het broekje nog over de billetjes heen te krijgen.
Knippen
Bij gebruik van verschillende stoffen is het beter deze voor te krimpen zodat ze niet verschillend lang
worden na de eerste was. Knip de patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Let op de draadrichting.
Neem de patroontekens (de kleine streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof.
Bij elk patroontje staan nog apart de bijzonderheden beschreven.
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Kniplijst
Shirt „Frechdachs“
1 - voorpand
2 - achterpand
3 - mouw

1x
1x
2 x aan de stofvouw

Broek „Knuffelbroek“
4 - broek
5 - tailleband
6 - zoomboord

4 x (2 x voor een ongevoerde broek)
1 x aan de stofvouw
2x

Jeans, gevoerd „Räuberhose“
7 - broekpand voor binnen
8 - broekpand achter binnen
9 - voorbroekpand
10 - zak
11 - achterbroekpand boven
12 - broekpand midden achter
13 - broekpand zij-achter
14 - zoomboord

2
2
2
2
1
2
2
2

Kort
15 16 17 -

2 x (4 x bij een gevoerd vestje)
1 x aan de stofvouw (2 x bij een gevoerd vestje)
2 x aan de stofvouw (4 x bij een gevoerd vestje)

vestje „Purzel“
voorpand
achterpand
mouw

Longpulli „Elfentuniek“
15 - voorpas
16 - achterpas
17 - mouw
18 - rokpand
Overall gevoerd „Knuffelpak“
19 - voorpand
20 - achterpand
binnenste stof)
21 - mouw
binnenste stof)
22 - capuchon

2
1
2
4

x
x
x
x
x aan de stofvouw
x
x
x

x
x
x
x

(4 x voor een gevoerde pas)
aan de stofvouw (2 x bij een gevoerde pas)
aan de stofvouw (4 x voor gevoerde mouwen)
aan de stofvouw

4 x (je 2 x van buitenste en binnenste stof)
2 x aan de stofvouw (1 x van buitenste en
4 x aan de stofvouw (2 x van buitenste en
4 x (2 x van buitenste en binnenste stof)

Basisadviezen voor het naaien van rekbare stoffen:
Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken zoals een smalle zigzagsteek of de lockmachine. Voor het
doorstikken is eveneens een rekbare steek nodig, bijv. een driegedeelde zigzagsteek of de coverlock.
Gebruik bij voorkeur een ballpoint- of stretchnaald in de naaimachine.
Een uitgebreide beschrijving van het afwerken met een tricot strook vind je op onze homepage onder

www.farbenmix.de – Anleitungen.
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Shirt „Frechdachs“

Dit gemixte shirt voor kleine boefjes MOET je hebben, het liefst een hele stapel en ieder shirt ziet er weer
anders uit.
Gebruik rustig oude shirts en gebruik alle restjes door elkaar.
De grappige mouwen passen ook in het shirt met de Amerikaanse sluiting van de eerste
Zwergenverpackung. Zo ontstaan er nog meer mogelijkheden voor leuke shirts.
Beginnende naaisters kunnen het beste tricot nemen die niet zo heel erg rekt.
Als de stof wel erg rekt, gebruik dan de lockmachine om de panden in elkaar te zetten.

Knippen
Knip alle patroondelen uit rekbare stof met naadtoeslag uit, behalve bij het voor- en achterpand
(patroondeel 1 en 2) moet de hals ZONDER naadtoeslag geknipt worden. Knip de mouwen met deelnaden
(in stofmix) of als één patroondeel. Knip voor de hals een afwerkstrook (zie de tabel) van rekbare tricot of
een andere rekbare stof.

Werkwijze
Voor een shirt zonder deelnaden in de mouw vervalt punt 2 van de beschrijving.
1. Werk alle patroondelen naar wens af met een zigzagsteekje of de locker.
2. Stik de bovenste mouwdelen met de goede kanten op elkaar aan de middelste mouwdelen en die weer
aan de onderste mouwdelen. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik ze met een rekbare steek door.
Strijk de mouwen.
Een leuk effect geeft het ook, als de naden naar buiten worden gewerkt, je ziet dan de naadtoeslagen
aan de goede kant.
3. Leg het voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de linker schoudernaad (kortere
schouder).
Strijk bij de rechter schouder (hogere schouder) op voor- en achterpand een strookje vlieseline van 4
cm breed. Vouw daarna het beleg bij de vouwlijn naar binnen. Strijk het beleg plat.
4. Speld de afwerkstrook met de goede kanten op elkaar in de hals. Laat daarbij het begin en einde van de
strook ca. 1 cm over de open schouderkant naar binnen vallen (de goede kant van de afwerkstrook ligt
dan op de binnenkant van de schouder). Stik de afwerkstrook met een goed-rekbare steek in de hals en
stik aan begin en einde de omgevouwen strook mee.
5. Vouw de strook eerst naar boven en dan langs de hals naar binnen. Strijk hem in model en speld hem
vast. Stik de afwerkstrook aan de goede kant met een goed-rekbare steek door en stik de naar binnen
gevouwen strook mee door. Als de afwerkstrook te lang is, knip dan het overtollige stuk weg.
6. Speld de schouders volgens de patroontekens op elkaar: het voorpand met de verkeerde kant op de
goede kant van het achterpand, zover dat de schoudertekens op elkaar vallen. Stik de schouders op de
naadtoeslag op elkaar.
7. Stik de mouwen in de armsgaten.
8. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.
9. Vouw de zoom van mouw en onderkant naar binnen en stik ze met een rekbare steek vast.
Knijp drukkers in de schouder.

Broekje „Knuffelbroek“
Deze gevoerde broek valt lang en groeit mede door de boordjes een poosje mee. Hij is smal genoeg om
onder het knuffelpak aan te kunnen en hij staat heel leuk onder de elfentuniek. Voor stevige kinderen kan
een maatje groter gekozen worden; maak de benen dan ietsje korter.
Door de dubbele tricot en de hoge boord houdt deze broek lekker warm en zit hij heerlijk. Wil je een andere
broek? Keer hem dan gewoon naar de andere kant.
De broek kan net zo goed van enkele stof genaaid worden. Misschien kun je hiervoor de mouwen van papa’s
oude trui gebruiken?
Beginnende naaisters kunnen het beste stof gebruiken die niet teveel rekt.
Is de gebruikte stof wel erg rekbaar, stik hem dan liever met de locker in elkaar.

Gevoerde broek
Knippen
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Geef op de patroondelen aan waar middenachter zit en
bij de zoomkant waar de zijnaad zit.
Naar wens kan de broek ook zonder boord gemaakt worden. Knip dan aan de
broekpanden(patroondeel4)aan de bovenkant 3 cm extra aan. De boord (patroondeel 5) vervalt dan.
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Werkwijze
1.

2.

3.

4.
5.

Stik een voeringbroekdeeltje aan de zoomkant met de goede kanten op elkaar aan het zoomboordje.
Rek het boordje hierbij iets uit. Stik aan de andere kant van dit boordje het andere buitenste broekpand
met de goede kanten op elkaar en stik deze ook weer uitgerekt aan de zoomkant vast.
Let op: de aangegeven middenachters moeten tegenover elkaar liggen!
Vouw dit lange broekpand in de lengte dubbel.Sluit de binnenbeennaden doorlopend over het
aangenaaide boordje door naar het andere broekpand heen in één keer.
Sluit van het andere broekpand op dezelfde manier de binnenbeennaden met boordje ertussen.
Leg de beide broekdelen bij de open kruisnaden tegenover elkaar (buitenste broekpand ligt tegenover
buitenste broekpand en net zo met de binnenste broekpanden). Speld de delen met de goede kanten op
elkaar en sluit de beide kruisnaden.
Keer de broek naar de goede kant, dit kan door de buitenste broek over de binnenste broek te trekken.
Stik de bovenkanten van beide broeken op de naadtoeslag op elkaar. Let daarbij op, dat de deelnaden
op elkaar vallen.
Stik de korte kanten van de boordstrook met de goede kanten op elkaar. Vouw de boordstrook dubbel,
de naad valt er tussen. Stik de boord met de open kanten uitgerekt aan de goede kant van de
broekbovenkant, de naad valt middenachter. Stik een klein stukje band mee om middenachter te
duiden. Werk de naadtoeslag van broek en boord samen af.
Broek zonder boordstrook: vouw aan de bovenkant de naadtoeslag naar binnen bij de twee broeken.
De naadtoeslagen vallen op elkaar, de naden van beide broeken ook. Stik de bovenkant smal langs de
kant door. Laat middenachter een klein stukje open voor het elastiek. Stik de bovenrand nog een
keertje door in een afstand van 2 cm vanaf de bovenrand. Stik naar wens gelijk een stukje band mee
aan de middenachterkant als aanwijzing dat dit de achterkant van de broek is.
Rijg elastiek door de tunnel. Stik het elastiek op de juiste wijdte dicht en stop het in de tunnel. Sluit de
opening met een paar steekjes.

Enkele broek
Knippen
Knip de patroondelen met naadtoeslag uit de rekbare stof.
Voor een broek van enkele stof (van bijv, fleece, nickyvelours, joggingstof enz) zijn maar twee broekpanden
nodig.
Naar wens kan de broek ook zonder boord en/of zoomboordje gemaakt worden. Knip dan aan de bovenkant
van het broekpand (patroondeel 4) 6 cm extra aan en bij de zoom 3 cm plus nog extra zoomtoeslag.

Werkwijze
1.
2.
3.
4.

Werk naar wens alle patroondelen af met een zigzagsteekje of de locker.
Sluit de binnenbeennaden van de beide broekpanden.
Keer één broekpand en schuif het andere broekpand hierin. Sluit de kruisnaad in één keer.
Stik de korte kanten van de boordstrook met de goede kanten op elkaar. Vouw de boordstrook dubbel,
de naad valt er tussen. Stik de boord met de open kanten uitgerekt aan de goede kant van de
broekbovenkant, de naad valt middenachter. Stik een klein stukje band mee om middenachter te
duiden. Werk de naadtoeslag van broek en boord samen af.
Stik de korte kanten van de zoomboordjes met de goede kanten op elkaar. Vouw de boordjes dubbel,
de naad valt ertussenin. Stik de boordjes met de open kanten uitgerekt aan de goede kant van de
broekpijponderkanten.
Broek zonder boordjes : Vouw aan de bovenkant van de broek 3 cm (plus naadtoeslag) naar binnen.
Stik deze rondom vast en laat middenachter een stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek in de
tunnel, sluit het elastiek op de juiste wijdte en stop het in de tunnel. Sluit de opening met een paar
steekjes en stik gelijk een sierbandje mee als teken voor de achterkant van de broek.
Vouw de zoom van de broekspijpen naar binnen en stik ze met een rekbare steek vast.
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Jeans „Räuberhose“

Deze broek groeit lang mee. Maak hem van spijkerstof of bloemetjesrib, door de deelnaden op het
achterpand ziet deze broek er met elke stof heel leuk uit als de baby kruipt.
Deze Räuberhose valt ruim in de wijdte door zijn bijzondere vorm en model.
De broek is gemakkelijk te maken en alle niet te stugge, niet-rekbare katoenen stoffen zoals rib, soepele
spijkerstof, velvet, canvas en poplin zijn geschikt.

Knippen
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof, behalve bij het broekdeel voor (patroondeel 9) de
zakingangen: deze moeten ZONDER naadtoeslag worden geknipt. Let goed op dat alle patroontekens op de
stof worden overgenomen en dat het bovenste achterbroekdeel (patroondeel 11) aan de stofvouw wordt
geknipt.
Het zoomboordje (patroondeel 14) kan naar wens (bijv voor een omslagje) verlengd worden.
Knip de afwerkstrook voor de zakingangen (zie tabel) van rekbare stof (zoals tricot of boordstof) of knip
hem schuin op de draad van een niet-rekbare stof, zodat hij een beetje rekbaar is. Er kan ook kant-en-klaar
biaisband worden gebruikt.
Natuurlijk kan deze broek ook van enkele stof worden gemaakt. Knip dan aan de voorbroek (patroondeel 9)
en aan het bovenste achterbroekdeel (patroondeel 11) voor de tunnel 3 cm meer hoogte aan. De voeringdelen patroondeel 7 en 8 vervallen dan.

Werkwijze
Gevoerde broek
1. Binnenbroek: speld de voor- en achterbroekpanden met de goede kanten op elkaar langs de zijnaden
en stik de zijnaden. Laat bij één zijnaad een stukje open voor het elastiek: begin met stikken aan de
bovenkant en laat na 1,5 cm een stukje van ca. 2 cm voor het elastiek open. Stik daarna verder tot aan
de zoom. Hecht de begin en einddraden goed af. Strijk de naad bij de kleine opening open.
Sluit de binnenbeennaden.
Keer één been en schuif het andere been hier in, zodat de kruisnaad met de goede kant op elkaar ligt.
Sluit de kruisnaad.
2. Buitenste broek: eerst de afwerkstroken aan de zakingangen van het voorbroekpand naaien. Stik
hem eerst met de goede kant op de binnenkant van de zakingang. Knip de naadtoeslag wat korter en
vouw hem dan naar de goede kant. Vouw de naadtoeslag naar binnen en speld de strook aan de goede
kant op de zakingang en stik hem smal vast.
I.p.v. een afwerkstrook kan ook een boordje aan de zakingang gestikt worden. Vouw hiervoor een
boordstrook in de lengte dubbel, de goede kant buiten en stik de open kanten iets uitgerekt aan de
goede kant van de zakingang. Werk de naadtoeslagen samen af met een zigzagsteekje of de locker.
Vouw de naadtoeslag naar binnen en stik hem smal op de zak door.
3. Speld de zak onder de zakingang. Stik de zak met een brede (sier)steek aan de goede kant door of stik
twee naden voetjebreed naast elkaar. De zak zit nu op het voorpand vast gestikt. Stik de zijkant van de
zak op de naadtoeslag van het voorbeen vast.
4. Stik de zijachterbeendelen met de goede kanten op elkaar volgens de patroontekens aan het
middenachterbroekdeel. Vouw de naadtoeslag naar boven, strijk de naad plat en stik hem door.
5. Leg de middenachterbroekdelen met de goede kanten op elkaar en stik de kruisnaad (de binnenbocht
van de patroondelen). Vouw de naadtoeslag naar één kant, strijk hem plat en stik hem aan de goede
kant door.
6. Speld het middenachterbroekdeel volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar op het
achterbroekdeel. Let op dat de broekdelen bij de rondingen niet uitgerekt wordt. Het spelden gaat het
gemakkelijkst als er middenachter wordt begonnen en speld dan verder langs de rondingen tot aan de
zoom. Het patroonteken op het middenachterbroekpand valt dan gelijk met de dwarsnaad.
Stik de broekdelen aan elkaar en begin ook nu middenachter en stik naar twee kanten tot aan de zoom.
Stik in de ronding heel voorzichtig en let op dat er geen plooitjes in de stof komen.
Tip: stik het begin van de naad middenachter een stukje dubbel zodat het stevig zit.
Strijk de naadtoeslag naar de zijkant en naar boven, stik hem aan de goede kant door.
7. Leg voor- en achterbroekpand met de goede kanten op elkaar en stik de buitenste zijnaden. Vouw de
naadtoeslag naar het achterpand en strijk hem plat. Stik de naad aan de goede kant door.
8. Leg de voorpanden middenvoor met de goede kanten op elkaar en stik de voorste kruisnaad. Vouw en
strijk de naadtoeslag naar één kant en stik hem aan de goede kant door.
9. Sluit de binnenbeennaden in één keer, maar let goed op, dat de kruisnaden van voor- en achterpand op
elkaar vallen.
10. Schuif de binnenbroek in de buitenste broek, de goede kanten op elkaar. Stik de bovenkant rondom
door.
(als de kleine opening voor het elastiek in de voeringbroek vergeten is, kan dat nu nog open gemaakt
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worden. Later wordt dan die opening na het inrijgen van het elastiek, vanaf de buitenkant gesloten ).
Keer de broek door één broekspijp naar de goede kant.
Stik de bovenkant van de broek smal door en nog een keer in een afstand van ca. 2,5 cm vanaf de
bovenkant.
11. Stik de broekspijpen van de voeringbroek op de naadtoeslag aan de buitenste broek vast. Let daarbij
op, dat de zijnaden op elkaar vallen.
12. Stik de zoomboordjes bij de smalle kanten op elkaar, vouw ze dubbel, de goede kant buiten en de naad
ligt binnenin. Stik de boordjes met de open kanten iets uitgerekt aan de goede kant van de
broekspijpen. Zorg ervoor dat de naad van het boordje op de binnenbeennaad valt.
13. Rijg door de opening in de voeringbroek elastiek in de tailleband. Stik de uiteinden van het elastiek op
de juiste wijdte op elkaar en stop het elastiek in de tunnel. Sluit de opening met een paar steekjes.
I.p.v. gewoon elastiek kan er ook knoopsgatenelastiek gebruikt worden. Naai dan ook een knoop aan.
Enkele broek
1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of de lockmachine en maak de broek zoals hierboven
beschreven onder punt 2 t/m 9 en 12.
2. Vouw het aangeknipte taillebandbeleg naar binnen en stik het rondom aan de goede kant door. Laat
middenachter een stukje open voor het elastiek. Stik de bovenkant van de broek smal door. Rijg
elastiek in de tunnel. Stik elastiek op de juiste wijdte aan elkaar en stop het in de tunnel. Sluit de
opening met een paar steekjes.
I.p.v. gewoon elastiek kan er ook knoopsgatenelastiek gebruikt worden. Naai dan ook een knoop aan.

Kort vestje „Purzel“
Schattig, fijntjes, warm en met genoeg speel- en kruipvrijheid. Dit allemaal biedt het kleine korte vestje.
Voor de zomer van enkele stof of voor de winter zo gevoerd, dat het aan twee kanten te dragen is, dat staat
altijd leuk.
Beginnende naaisters kunnen dit vestje ook maken als er niet te rekbare stof wordt gebruikt, zoals
joggingstof, fleece, badstoftricot of nickyvelours.
Rekt de stof wel erg, gebruik dan bij voorkeur de lockmachine.

Knippen
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit rekbare stof behalve de hals van voor- en achterpand
(patroondelen 15 en 16) en de onderste zoomkant. Knip de afwerkstrook volgens de tabel van een rekbare
tricot of andere rekbare stof.
Het vestje kan van enkele of dubbele stof gemaakt worden. Knip voor een vestje van dubbele stof de
binnenkant van tricot en leg de patroondelen met de verkeerde kanten op elkaar. Stik ze rondom door met
zigzagsteek of de lockmachine en verwerk de patroondelen daarna als één deel.

Werkwijze
1.

Vestje van enkele stof: leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Sluit de
schoudernaden en werk naar wens de naadtoeslag af met een zigzagsteekje of de locker. Zet de
mouwen in de armsgaten en werk de naadtoeslag naar wens af.
Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.
Werk de naadtoeslag naar wens af.

Gevoerd vestje: maak twee vestjes - zoals boven beschreven .
Stop de twee vestjes in elkaar, de goede kanten buiten en verwerk het verder als één geheel. Stik de
randen van de hals en zoom op elkaar.
2. Speld de afwerkstrook voor de hals met de goede kanten op elkaar op de hals. Rek de strook bij de
rondingen goed uit. Stik de strook met een rekbare steek vast. Vouw de afwerkstrook eerst naar boven
en dan langs de hals naar binnen. Strijk hem plat en speld hem vast.
Stik de strook aan de goede kant met een rekbare steek vast en stik daarbij de naar binnen gevouwen
strook mee. Knip het teveel aan stof aan de binnenkant tot kort voor de naad af.
Een andere manier: speld de halsafwerkstrook met de goede kant op de binnenkant van de hals, rek
hem in de bochten flink uit en stik hem vast. Vouw de naadtoeslag naar binnen en vouw de afwerkstrook
naar de goede kant van het vestje. Stik de strook aan de goede kant met een rekbare steek vast.
Tip: het vaststikken van de strook gaat gemakkelijker met een zigzagsteekje van middellange breedte
en wijdte.
3. Vouw de afwerkstrook voor de zoom in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Geef het midden aan
met een speld. Speld de strook met de goede kanten op elkaar aan de zoom van het vestje en begin
middenachter, de speld van de afwerkstrook valt op middenachter van het vestje. Vouw de uiteinden
van de strook 1 cm naar binnen. Stik de strook vanaf het begin dubbel, stik dan de strook aan het vestje
en doorlopend weer naar het einde. Knip de stof tot vlak boven de naad af.
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Let op: De loshangende afwerkstrook aan beide kanten zijn de strikbanden waar het vestje aan de
zijkant, op de rug of naar voren gesloten kan worden.
Een andere manier zonder strikband: kort de afwerkstrook in tot de lengte van de onderkant van het
vestje. Stik de strook vast aan de zoom zoals boven beschreven en vouw het begin en het einde van de
afwerkstrook ca. 1cm naar binnen. Knijp drukkers in of naai klittenband vast om het vestje te kunnen
sluiten.
4. Stik de mouwzoom-afwerkstrook aan de mouwzoom (de mouwzoomtoeslag kan dan eventueel vervallen
of afgeknipt worden).
De mouwen kunnen ook gewoon gezoomd worden. Bij een vestje dat aan twee kanten gedragen kan
worden, kan de zoom van binnen- en buitenste mouw tegen elkaar in gevouwen worden en daarna met
een rekbare steek op elkaar gestikt.

Longpulli „Elfentuniek“
Eerst is het een jurk en als het dan meegroeit, wordt het een langere trui die leuk staat met de smalle
“knuffelbroek”. Zo ziet het kleine meisje er altijd betoverend uit. De jurk zit ook nog eens heel erg lekker,
want de elfentuniek word van een lekker zachte rekbare tricot gemaakt en kan met de schuine sluiting
gemakkelijk aan- en uitgetrokken worden.
Beginnende naaisters kunnen deze tuniek ook maken als ze een stof kiezen die niet te erg rekt, zoals
interlock, fleece, badstoftricot of nickyvelours.
Rekt de stof wel erg, stik dan den tuniek met de lockmachine in elkaar.

Knippen
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de rekbare stof, BEHALVE de hals van de voorpanden en het
achterpand (patroondeel 15 en 16) . Knip voor de afwerking van de hals een strook in de lengte zoals
beschreven in de tabel. Kies voor rekbare tricot of een andere goed-rekbare stof.
Bij gebruik van dunne stoffen, kan de pas ook gevoerd worden. Knip dan de benodigde patroondelen nog
een keertje van tricot. Speld de delen en de voeringdelen op elkaar, stik ze met een zigzagsteekje of de
locker rondom op elkaar en verwerk de delen verder als één patroondeel.

Werkwijze
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Werk naar wens alle patroondelen af met een zigzagsteekje of de lockmachine, behalve de hals van
voor- en achterpand.
Leg achterpand en beide voorpanden met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden.
Speld de afwerkstrook voor de hals met de goede kanten op elkaar langs de hals en de schuine kanten.
Rek de strook in de rondingen uit en zet hem met een rekbare steek vast.
Vouw de strook eerst naar boven en dan naar binnen. Speld hem vast en stik hem met een rekbare
steek door en stik gelijk de naar binnen gevouwen kant mee. Knip het overtollige van de strook aan de
binnenkant tot aan de naad af.
Een andere manier: speld de afwerkstrook voor de hals met de goede kant op de binnenkant van de
hals en stik hem vast. Rek de strook in de rondingen goed uit. Vouw de naadtoeslag van de strook naar
binnen, vouw de strook dubbel naar de goede kant van de pas. Stik de afwerkstrook met een rekbare
steek smal langs de rand vast.
Tip: het vaststikken gaat wat gemakkelijker met een niet te lange en wijde zigzagsteek.
Zet de mouwen in de armsgaten.
Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.
Vouw de voorpanden over elkaar zodat van beide kanten middenvoor op elkaar valt en stik de
onderkant op de naadtoeslag vast. Het rechter voorpand valt over het linker voorpand.
Stik de „jurk“delen met de goede kanten op elkaar. Als alle delen aan elkaar zijn gestikt, is het
jurkgedeelte helemaal rond.
Speld het jurkgedeelte met de goede kanten op elkaar aan de onderkant van de pas. Let erop dat de
zijnaden van de pas op het midden van de zijdelen van de jurk vallen.
Vouw de mouwzoom naar binnen en stik hem vast. Zoom ook de onderkant van de tuniek. De zoom valt
in de hoeken een stukje over elkaar.

Overall „Knuffelpak“
Dit zachte pak wordt gegarandeerd een lievelingspak! Het kind is snel en warm ingepakt en kan ook weleens
slapend worden uitgepakt. Dit pak is geschikt voor autostoeltjes, handig met verschonen en het zit ook
heerlijk.
Door de oversized pasvorm past hij over de normale kleding heen en groeit een poosje mee.
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Voor de zomer maak je hem van joggingstof, nickyvelours, badstoftricot of dubbele tricot en in de winter
lekker warm van fleece, bouclé, borg, mousehairfleece of andere knuffelbare stoffen. Dit knuffelpak wordt
vast veel gebruikt en is snel gemaakt.

Knippen
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit rekbare stof. De afwerkstrook (zie tabel) van rekbare tricot of
een andere rekbare stof knippen. Knip de afwerkstrook voor het voorpand indien nodig uit 2 even lange
delen en stik die eerst bij de korte kanten aan elkaar.

Werkwijze
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Buitenkant : speld de capuchondelen met de goede kanten op elkaar en stik hem op elkaar. Naar wens
kan bij de capuchonpunt een bandje of andere versiering meegestikt worden, deze wijst naar binnen
tussen de capuchondelen. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de
schoudernaden.
Speld de capuchon volgens de patroontekens in de hals.
Zet de mouwen in de armsgaten.
Binnenkant : maak de binnenkant van de overall op dezelfde manier als de buitenkant, maar zonder
lusje in de capuchon.
Verstevig de voorranden van de overall met een strook vlieseline. Hier komen straks de knopen of drukkers.
Stop de binnen- en buitenkant van de overall in elkaar en stik de open kanten op de naadtoeslag op
elkaar met overlocknaad of speld de delen op elkaar.
Speld de afwerkstrook voor de mouw met de goede kanten op elkaar aan de mouwzoom en stik hem
met een rekbare steek vast. Vouw de strook eerst naar boven en dan langs de mouwzoomrand naar
binnen en speld hem vast. Stik de afwerkstrook vanaf de goede kant met een rekbare steek door en stik
daarbij de naar binnen gevouwen strook mee vast. Knip het overtollige tricot van de afwerkstrook aan
de binnenkant tot kort voor de naad af. (de naad- en/of zoomtoeslag van de mouwen kunnen dan naar
wens vervallen of afgeknipt worden).
Een andere manier: speld de mouwzoom-afwerkstrook met de goede kant op de binnenkant van de
stof en stik hem vast. Vouw de naadtoeslag van de strook naar binnen en vouw de strook om de zoom
heen naar de goede kant. Stik de mouwafwerkstrook aan de goede kant door.
Tip: het vaststikken van de afwerkstrook gaat gemakkelijker met een niet te grote en wijde zigzagsteek.
Naar wens kunnen de mouwen ook gewoon gezoomd worden. Vouw de zomen naar binnen en stik ze
met een rekbare steek vast.
Keer de overall. Leg voor- en achterpand op elkaar en stik de mouw- en zijnaden in één keer. (de
buitenste stof ligt hierbij met de goede kanten op elkaar).
Werk de broekspijpen - net als de mouwen - met een afwerkstrook af ( de naad- en/of zoomtoeslag van
de benen kunnen dan naar wens vervallen of afgeknipt worden) of zoom de broekspijpen.
Speld de binnenbeennaad van de linker broekspijp en stik hem tot aan het midden van de kruisnaad
(middenvoor). De voering ligt nog steeds aan de buitenkant en de buitenste stof ligt met de goede
kanten op elkaar.
Keer de overall naar de goede kant. Vouw de naadtoeslag van de beenzomen en de mouwzomen naar
één kant en stik ze aan de goede kant met een driehoekje plat.
Werk de open kanten van de overall met de lange afwerkstrook af zoals bij de mouwen en beenzomen.
Begin hiermee onder bij het rechter been aan de binnenbeennaad, dan langs de voorrand over de
capuchon naar de andere voorrand tot aan de zoom van het andere been. Rek de afwerkstrook in de
bochten uit en vouw hem bij begin en einde ca. 1 cm naar binnen om de zoomkant heen. Let vooral
goed op bij de hoeken, dat alle stoflagen meegestikt worden.
Knijp drukkers vast.

Klaar !
Veel plezier en succes bij het maken van de kleertjes!
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