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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. 

Een heerlijke trui om in te wonen, lekker ruim met wijduitlopende en expres een beetje te lange 
mouwen. Een trui om helemaal in weg te kruipen.                                                                          
 
Daarbij een puntmuts, maar op het patroon staat ook een normale muts. De trui is in A-lijn en sa-
men met de puntmuts een echte blikvanger! 
 
De lengte is natuurlijk naar eigen wens aan te passen. 
 
Hij is heerlijk warm van rekbare stoffen zoals fleece, bouclé of rekbare borg.   
 
Supereenvoudig te maken, ook zeer geschikt voor beginnende naaisters! 
 

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. 

Materiaal/maten 
S 

34/36 

M 

38/40 

L 

42/44 

XL 

46/48 

XXL 

50/52 

bovenwijdte      94 cm 102 cm 110 cm 122 cm 134 cm 

schouderbreedte 9,5 cm 9,9 cm 10,3 cm 10,9 cm 11,5 cm 

lengte vóór 78 cm 79 cm 80 cm 85 cm 86 cm 

mouwlengte 63,5 cm 64 cm 64,5 cm 65 cm 65,5 cm 

stof  

(140 cm breed)  
210 cm 215 cm 220 cm 230 cm 235 cm 

 
Knippen     

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de 
draadrichting.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
Als de mouwen niet wijduitlopend moeten worden, knip de mouw dan gewoon als één patroondeel: 
leg de lijn voor recht-van-draad aan de stofvouw en knip hem zo twee keer.                                                        
Tip : Voor de grotere maten is het niet vanzelfsprekend dat voor- en achterpand aan de stofvouw, 
dus aan één stuk worden geknipt. Een naad middenvoor en/of middenachter staat juist ook leuk. 
Knip dan langs de middenvoor- en middenachterlijn van het patroon het patroondeel met naad-
toeslag uit dubbele stof.  
 
 
Kniplijst                 
 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw 4 x 
 4 - capuchon 2 x 
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Werkwijze       

1. Werk alle delen af.           

2. Voor het voor- en achterpand die niet aan de stofvouw geknipt zijn: stik de voorpanddelen en 
de achterpanddelen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) langs de lengtenaad.                                                                             
Vouw, indien gewenst, de naden naar één kant en stik ze aan de goede kant met een rekbare 
steek door. ( bv met een driegedeelde zigzagsteek). 

3. Speld de capuchondelen met de goede kanten op elkaar. Stik de boven- en achternaad. Vouw 
de voorrand naar binnen en stik hem vast.                    
Naar wens kan in de punt van de muts een versiering worden meegestikt, zoals bv. wat lint-
jes. 

4. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden.  

5. Speld de middenachternaad van de capuchon g.k.o.e. aan middenachter van de hals en stik 
deze met een paar steekjes vast op de naadtoeslag. Speld de voorste capuchonranden iets 
overlappend op middenvoor van de hals en zet deze ook met een paar steekjes vast op de 
naadtoeslag.                                      

6. Stik de capuchon met een rekbare steek in de hals. Vouw de naad naar beneden en stik hem 
rondom door met een rekbare steek, bv. met een driegedeelde zigzagsteek.                                                          

7. Speld twee mouwdelen g.k.o.e. en stik de lengtenaad. Vouw de naad naar één kant en stik 
hem eventueel door.                                                              

8. Zet de mouwen in de armsgaten.                         

9. Leg het voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de mouw- en zijnaden in één keer.                     

10. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek, zoals bv een driegedeelde 
zigzagsteek vast. 

 

KLAAR ! 

 

Veel plezier en succes met BEALA! 


