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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. 

Wangerooge is een coltrui met een ruime rolkraag en opgestikte zakken. In de kleine maatjes is hij 
nauwsluitend, in de grotere maten iets wijder en langer.                                                   
 
Voor het voor- en najaar kan hij met ellenbooglange mouwen gemaakt worden van goed rekbare tricot. Van 
lekker pluizig zachte stof met lange mouwen is hij heerlijk warm voor de winter voor op een broek of rok. 
Als je het patroon een stukje verlengt is het ook zeer geschikt als jurk van lekkere rekstof, bv. gebreide stof. 
 
Op het patroonblad staan een getailleerde damesversie met iets wijduitlopende mouwen en een getailleerde 
en rechte kinderversie. Daardoor is de trui ook geschikt voor jongens.       
 
Alle gebreide stoffen en tricots zijn geschikt, het is wel belangrijk dat er voldoende rek in de stof zit. Het 
patroon is bedoeld voor dikkere stoffen. Als een dunnere tricot wordt gebruikt, neem dan een maat kleiner 
voor de wijdte als hij nauwsluitend moet zijn.  
 
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  
34/36 

S 

38/40 

M 

42/44 

L 

46/48 

XL 

50/52 

XXL 

bovenwijdte 90 cm 98 cm 106 cm 120 cm 134 cm 

schouderbreedte 7,4 cm 7,8 cm 8,2 cm 8,8 cm 9,4 cm 

lengte voor 61 cm 62 cm 63 cm 70 cm 75 cm 

mouwlengte 61 cm 61,5 cm 62 cm 62,5 cm 63 cm 

stof, tricot/breisel 

(140 cm breed)  
135 cm 140 cm 140 cm 190 cm 195 cm 

 

materiaal/maten 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

bovenwijdte 62 cm 64 cm 66 cm 70 cm 74 cm 82 cm 

schouderbreedte 4,9 cm 5,2 cm 5,6 cm 6,0 cm 6,6 cm 7,4 cm 

lengte voor 37 cm 41 cm 45 cm 49 cm 53 cm 59 cm 

mouwlengte 31 cm 35 cm 39 cm 44 cm 49 cm 54 cm 

stof, tricot/breisel 

(140 cm breed)  
65 cm 70 cm 75 cm 100 cm 105 cm 120 cm 

 
Knippen     

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de rekbare stof. Let op de draadrichting. 
Neem  de patroontekens over op de stof.                                        
Kindertrui getailleerd: knip de mouwen in de gewenste lengte. 
Damestrui : de mouwen kunnen naar wens ook als korte mouwen of ¾ geknipt worden. 
Voor een trui met een rolkraag van enkele stof kan de kraag ook gehalveerd worden in de hoogte. Neem het 
patroondeel en vouw hem dubbel of maak hem naar wens nog korter.                                                                               
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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. 

Als de rolkraag niet dubbel wordt genomen, maar aan de bovenkant alleen een zoompje, kies dan een stof 
die aan beide kanten mooi is, omdat je bij de hals de binnenkant ziet. Doubleface stoffen zijn hiervoor 
bijzonder geschikt.                      
Knip bij gebruik van dikke stoffen de voeringzak uit een dunnere stof. Knip voor twee zakken het zakdeel 4 x 
of voor één zak 2 x.                                                                                                                         
 
 
Kniplijst         
Damesversie  

 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  2 x 
 4 - zak    2 x (4 x) 
 5 - kraag  1 x 
 

Kinderversie getailleerd 

 6 - voorpand   1 x aan de stofvouw 
 7 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 8 - mouw  2 x im Bruch 
 9 - kraag  1 x 
 10 - zak    2 x (4 x) 
  
Kinderversie recht   

 11 - voorpand    1 x aan de stofvouw 
 12 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 13 - mouw  2 x aan de stofvouw 
 9 - kraag  1 x 
 

 

Werkwijze 
Gebruik uitsluitend rekbare steken (bv een smalle zigzagsteek van normale lengte of gebruik de lockmachine) 
Gebruik voor het doorstikken ook alleen een rekbare steek (bv. een driegedeelde zigzagsteek).          
Gebruik een ballpoint- of stretchnaald .                  

1. Werk naar wens alle delen af met een zigzagsteek of met de locker. 

2. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en sluit de schoudernaden. 

3. Stik de kraag aan de korte kanten g.k.o.e. dicht.                

4. Dubbele rolkraag : Vouw de kraag met de verkeerde kanten op elkaar, de zijnaad ligt ertussen en zet de 
open kanten dubbel in de hals. Stik de kraag met een rekbare steek vast. Vouw de naadtoeslag naar 
beneden en stik hem aan de goede kant met een rekbare steek door.                                                                                                                 
Enkele rolkraag:  Maak een zoompje in de bovenkant van de kraag. Zet de onderkant van de kraag in de 
hals en stik hem met een rekbare steek vast. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem met een 
rekbare steek door.                                                                                                                                                                         

5. Leg twee zakdelen g.k.o.e en stik ze rondom vast. Laat een stukje aan de onderkant open om te keren. 
Knip de naadtoeslag rondom wat korter behalve bij de keeropening. Knip de hoeken schuin weg.   

6. Keer de zak en strijk hem plat. Stik de bovenkant door. Speld de zak volgens de patroontekens op het 
voorpand. Stik de zak smal langs de kant vast en sluit daarbij de keeropening. Verstevig de hoekjes met 
een trensje.                                         

7. Zet de mouwen in de armsgaten.                      
Stik de naadtoeslag met een rekbare steek op het voor- en achterpand door.                                                                                      

8. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouw- en doorlopend de zijnaden.                                    

9. Zoom de mouwen en de onderkant. Vouw hiervoor de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek 
vast.     

                             

Klaar! Veel plezier en succes met Wangerooge! 


