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Beschrijving Mister Raglan 
Basic Shirt for Men 
by mialuna24.de 

 
Mister Raglan is een basis shirtpatroon.    

Op het patroonblad staat een normaal-wijde korte en lange mouw maar ook een 
nauwsluitenden korte mouw. Zo is er voor iedere smaak wat wils.      

Maak Mister Raglan van rekbare stof zoals tricot, interlock, gebreide stof of dunne 
zomersweat .        

 
Op het patroonblad staan de maten  XS-XXXL. 

 
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! 

afmeting in cm         XS S M L XL XXL XXXL 

borstwijdte 86 94 102 110 118 126 134 

ruglengte   68 69 70 71 72 73 74 

mouwlengte 
vanaf de hals 

73,5 77 80,5 83 85,5 87,5 89,5 

stof, 140 cm 
lange mouw     

150 160 175 180 185 190 195 

stof, 140 cm 
korte mouw     

110 120 130 135 135 140 150 

verder nog  evt. boordstof 

 
Kniplijst 
1 – voorpand      1x aan de stofvouw 
 
2 – achterpand   1 x aan de stofvouw 
 
3 – mouw, wijd (kort of lang) 2 x  
oder 
3a – mouw smal      2 x  
 
Bepaal de lengte voor de halsboord alsvolgt: 
meet de wijdte van de hals in het shirt met een meetlint. Neem de breedte voor de 
boorstrook 4 - 4,5 cm. Vermenigvuldig de opgemeten wijdte van de hals keer 0,7 of voor 
een stof die minder rekt: keer 0,8 . De lengte die je dan krijgt, is de lengte voor je 
halsboordstrook maar tel daar nog naadtoeslag bij op.  
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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.           
 

Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.   
Een filmpje met uitleg is hier te vinden: http://www.youtube.com/mialuna24 

 
 
Werkbeschrijving: 

 

1. Knip alle patroondelen met een naadtoeslag van 0,8 tot 1 cm uit de stof. Knip bij de 
zoom 2 tot 2,5 cm extra aan. Neem de patroontekens over op de stof.  

2. Leg de mouwen met de goede kanten op het voorpand, let op de patroontekens. 
Stik beide mouwen aan het voorpand. 

3. Leg het achterpand met de goede kant op de mouwen, let op de patroontekens. Stik 
de mouwen aan het achterpand. 

4. Leg mouw, voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zij- en 
mouwnaden in één keer. Keer het shirt en meet de halswijdte op. Knip de 
boordstrook voor de hals zoals boven beschreven.                   

5. Vouw de strook voor het halsboord dubbel, de goed kant binnen. Sluit de korte kant 
en vouw hem dubbel, de goede kant buiten. Speld de ring in de hals en verdeel hem 
gelijkmatig door boord en hals in vier gelijke delen te verdelen. Zorg dat de naad van 
het boord op een raglannaad achter valt.  

Stik het boord in de hals, vouw de naadtoeslag in het shirt en stik hem naar wens 
aan de goede kant door met een rekbare steek zoasl bijv de driegedeelde 
zigzagsteek.  

6. Vouw de zoom aan de onderkant van het shirt naar binnen en stik hem door. Zoom 
op dezelfde manier de mouwen of zet er een boordje aan. 

7. KLAAR ! 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/mialuna24

