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XATER is een cool basisshirt voor jongens - maar niet alleen voor jongens- ook voor meisje die graag een 

beetje gemakkelijke kleren dragen. 
 

Met dit patroon kan veel gevarieerd worden, met lange of korte mouwen, met of zonder capuchon, in dubbele 
look of als eenvoudig shirt, ieder shirt wordt een lievelingsshirt.                              
 
XATER kan ook nog in twee verschillende wijdtes gemaakt worden. De wijde pasvorm is afgeleid van de 

typische "Baggy-Style" van de echte Skaters en die staat vooral cool bij grotere jongens. Korte babyarmpjes 
zien er leuker uit in de smalle variant en ook is de smalle pasvorm leuk voor meisjes die graag een rok 
dragen.                                      
 
De coole elleboogstukken beschermen de ellebogen tegen allerlei skater-blessuren, mits van een stevige stof 
gemaakt, zoals bijv. kunstleer. 
 

Dit shirt is gemakkelijk te maken, maar het verwerken van rekbare stoffen vraagt toch wel wat ervaring.              
 
Gebruik voor het smalle mogen alleen rekbare stoffen zoals tricot of interlock. De wijdere variant kan ook van 
microfleece, nickyvelours of dunne joggingstof gemaakt worden.                                    
 
Dit skatershirt is een ideaal basisshirt aan voor stevige kinderen. Op het patroon staat het shirt in twee 
wijdtes waardoor je voor stevige kinderen eenvoudig de ruime versie van het shirt in de normale maat kunt 

maken. Neem voor het knippen van het patroon even de gewenste wijdte van het shirt op en vergelijk dit met 
de maattabel.            

  

Materiaal/maten 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 
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bovenwijdte 55 cm 57 cm 61 cm 65 cm 69 cm 73 cm 81 cm 89 cm 97 cm 

lengte voor 33 cm 37 cm 41 cm 45 cm 49 cm 53 cm 59 cm 65 cm 71 cm 

schouderb-
reedte 

4,2 cm 4,5 cm 4,9 cm 5,2 cm 5,7 cm 6,3 cm 7,1 cm 7,9 cm 8,7 cm 

mouwlengte 25,5 cm 29,5 cm 33,5 cm 37,5 cm 42,5 cm 47,5 cm 52,5 cm 57,5 cm 62,5 cm 

stof,140 cm 

breed  
65 cm 75 cm 75 cm 80 cm 85 cm 90 cm 115 cm 130 cm 150 cm 
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bovenwijdte 61 cm 65 cm 69 cm 73 cm 77 cm 85 cm 93 cm 101 cm 109 cm 

lengte voor 33 cm 37 cm 41 cm 45 cm 49 cm 53 cm 59 cm 65 cm 71 cm 

schouderb-
reedte 

5,0 cm 5,2 cm 6,0 cm 6,6 cm 7,2 cm 7,9 cm 8,7 cm 9,5 cm 10,3 cm 

mouwlengte 25,0 cm 29,0 cm 33,0 cm 37,0 cm 41,5 cm 46,5 cm 51,5 cm 56,5 cm 61,5 cm 

stof,140 cm 

breed 
65 cm 75 cm 75 cm 80 cm 85 cm 100 cm 120 cm 135 cm 150 cm 

fournituren 
Vliesofix of vlieseline en dubbelzijdig plakband zoals bijv Stylefix, 

evt. boordstof     

 
Knippen     

Was de stoffen voor om krimpen na het naaien te voorkomen. Dit is vooral belangrijk als er in één kledingstuk 
verschillende stoffen worden gecombineerd.       

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let daarbij op de 

draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen). 
De lange mouwen (patroondeel 3 of 10) kunnen met of zonder boordje afgewerkt worden. Als er een boordje 
onderaan de mouw wordt gezet, knip dan het patroondeel bij de getekende lijn in het patroon door en knip 
beide delen apart. 

Knip  de mouwboordjes (patroondeel 4 of 11)van tricot of boordstof of andere rekbare stof.                              

Knip de elleboogstukken naar wens. 
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De capuchon kan, naar wens, enkel of dubbel gemaakt worden. Als er voor het shirt dikke stof wordt gebruikt, 

kan voor de voering van de capuchon beter gekozen worden voor een dunne tricot.                                                                           
Naar wens kan de capuchon middenvoor iets overlappen, knip in dat geval aan de middenvoorkant van de 

capuchon (patroondeel 5 of 12) ca.0,5 cm extra aan.           

In plaats van een muts (patroondeel 5 of 12) kan er ook een halsboordje in de hals gezet worden. Knip het 
boordje van rekbare tricot of boordstof  ca. 4–5 cm breed en 35–50 cm lang, afhankelijk van de benodigde 
maat. ( iedere tricot en boordstof rekt weer anders, daarom kan voor de lengte enkel een gemiddelde lengte 

opgegeven worden.) 

 
Kniplijst        
Smalle versie      
 1 -  voorpand  1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw, lang 2 x aan de stofvouw 

 4 - mouwboordje   2 x 
 5 - capuchon 2 x (4 x voor een dubbele capuchon) 
 6 - mouw , kort       2 x aan de stofvouw 
 7 - elleboogstukken 2 x 
 
Wijdere versie  

 8 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 

 9 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 10 - mouw, lang 2 x aan de stofvouw 
 11 - mouwboordje   2 x 
 12 - capuchon 2 x (4 x voor een dubbele capuchon) 
 13 - mouw, kort  2 x aan de stofvouw 
 7 - elleboogstukken 2 x 

 

Werkwijze 
Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken, zoals een locksteek of een smalle zigzagsteek van normale 
lengte. Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek zoals bijv. een driegedeelde zigzagsteek.  
Het beste resultaat krijg je met een stretch- of ballpointnaald.  
 

 

Versie met dubbele mouwen en capuchon  
1. Strijk vliesofix op de achterkant van de elleboogstukken. Strijk de elleboogstukken in de lengte op het 

midden of meer naar de achterkant van de mouw op de goede kant van de stof. Stik ze daarna nog een 

keertje rondom vast met een brede zigzagsteek. Als de gebruikte stof erg rekbaar is, speld dan eerst 
borduurvlies of stik-en-trek achter de stof voordat de elleboogstukken vastgezet worden.                                     

 Een andere manier om de elleboogstukken vast te zetten: strijk vlieseline op de achterkant van de 
elleboogstukken, plak ze op de mouw met bijv Stylefix en stik ze daarna rondom door met een brede 
zigzagsteek.                                                     

2. Lange mouwen zonder boordje: vouw de lange mouwen in de lengte dubbel met de goede kanten op 
elkaar en sluit de ondermouwnaad. Vouw de mouwzoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek 
vast. 
Lange mouwen met boordje: vouw de lange mouwen in de lengte dubbel met de goede kanten op elkaar 

en sluit de ondermouwnaad. Vouw het mouwboordje dubbel, de goede kant binnen. Stik de boord dicht tot 
een rondje en vouw het boordje dubbel, de naad ertussen. Schuif het boordje over de mouw, de goede 
kanten op elkaar en de naden van boordje en mouw op elkaar. Stik het boordje aan de mouw vast. Werk 
de naden samen netjes af.                                                                       

3. Vouw de korte mouwen met de goede kanten op elkaar dubbel en sluit de ondermouwnaad. Vouw de 
mouwzoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek vast.             

4. Schuif de korte mouwen over de lange mouwen, de goede kanten liggen buiten. Stik de mouwkoppen zo op 

elkaar met een rekbare steek, dat de ondermouwnaden op elkaar vallen.                                

5. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Sluit de schouder- en zijnaden. Werk de 
naadtoeslag naar wens af met een zigzagsteekje of de lockmachine. 

6. Enkele capuchon: Speld de capuchondelen met de goede kanten op elkaar en sluit de ronde naad. Werk 
de naadtoeslag rondom af. Vouw de voorste zoomkant naar binnen en stik hem vast.                          
Gevoerde capuchon: maak twee aparte mutsen, één voor de buitenkant en één voor de binnenkant. 

Schuif de mutsen met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand op elkaar vast. Keer de capuchon en 
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stik de voorrand smal door. Werk de onderkant van de beide capuchons samen af met een zigzagsteekje of 

de lockmachine.                                                                                                                                

7. Speld de dubbele capuchon in de hals, let daarbij op middenachter, middenvoor en de patroontekens voor 

de schoudernaden.              
Als de capuchon aan de voorkant moet overlappen, speld dan beide voorranden van de muts 0,5cm over de 
middenvoorlijn heen.      

Stik de capuchon met een goed-rekbare steek in de halsopening. Werk de naadtoeslag naar wens samen 

af, vouw hem naar beneden en stik hem met een rekbare steek door.                      

8. Speld de mouwen in de armsgaten. Let daarbij op, dat de zijnaden van het shirt op de onderarmnaden van 
de mouw vallen.                   
Let op: als de elleboogstukken op de elleboog komen, let er dan op, dat deze kant van de mouw aan de 
achterkant van het shirt gespeld wordt.                          
Speld de mouwen rondom in de armsgaten en werk de naadtoeslag naar wens samen af.        

9. Zoom de onderkant van het shirt. Vouw hiervoor de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek 

vast. 
 
 
Versie met dubbele mouwen en halsboordje 

1. Maak het shirt zoals boven beschreven van punt 1 t/m 4. 

2. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Sluit de rechter schoudernaad en de zijnaden van 
het shirt. Werk naar wens de naadtoeslag samen af met een zigzagsteekje of de lockmachine. 

3. Vouw de strook voor het halsboordje dubben, de goede kant buiten. Speld de open kanten samen uitgerekt 
langs de goede kant van de hals. Stik het boordje met een goed-rekbare steek vast. Werk de halsnaad sa-
men af en vouw hem naar binnen in het shirt. Stik de naad aan de goede kant door met een rekbare steek. 
Als het boordje te lang is, knip dan het teveel af. Pas wel op dat het hoofd er nog doorheen moet. 

4. Sluit de linker schoudernaad, vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik het boordje in de hals met 
een kleine driehoek plat.                                                                                   

5. Verder gaan zoals boven beschreven vanaf punt 8. 
 
 
Versie met enkele mouwen 
1. Mouw de elleboogstukken zoals boven beschreven bij punt 1 van de versie met dubbele mouwen.           

2. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Sluit de schoudernaden en werk ze naar wens 
samen af. 

3. Zet de mouwen in de armsgaten.                                                              

4. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                                           

5. Maak de capuchon zoals beschreven bij punt 6 of 7.                                                 

6. Mouwen zonder boordje: vouw de mouwzomen naar binnen en stik ze met een rekbare steek vast.     
Langemouwen met boordje: vouw de lange mouwen in de lengte dubbel met de goede kanten op elkaar 
en sluit de ondermouwnaad. Vouw het mouwboordje dubbel, de goede kant binnen. Stik de boord dicht tot 
een rondje en vouw het boordje dubbel, de naad ertussen. Schuif het boordje over de mouw, de goede 

kanten op elkaar en de naden van boordje en mouw op elkaar. Stik het boordje aan de mouw vast. Werk 
de naden samen netjes af.    

7. Zoom de onderkant van het shirt. Vouw hiervoor de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek 
vast. 

 
Klaar! 

 
Veel plezier en succes met XATER! 


