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Beschrijving en patroon      
„Joya“ 

 
Tuniek en shirt voor meisjes van mialuna24.de 

 
„Joya“ valt smal!! Neem voor stevige kinderen of bij gebruik van dikkere stoffen liever een maatje groter. Joya kan als 
heel eenvoudig basisshirt gemaakt worden met lange of korte mouwen. Door het aanzetten van een volant wordt het 

shirt een tuniek, 
Geweldig leuk zijn ook de vleugelmouwtjes die als laagjeslook gecombineerd kunnen worden met korte of lange mouwen, 

maar ook enkel als zomershirt geven die kleine opstaande mouwtjes een leuk effect.                                                 
 Dit patroon kan op veel manieren gemaakt worden: maak je het shirt bijvoorbeeld wat langer, dan wordt het shirt een 

jurk!       
          

Op dit patroon staan de dubbele maten 74/80 -158/164. 
 

 
Materiaal/maten   
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. 

Materiaal /maten  74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

bovenwijdte     52 54 57 60 65 71 77 83 

ruglengte          36 40 44 48 52 56 60 64 

lange mouw lengte 27 30 35 39 43 47 51 55 

stof, 140 cm breed 
lange mouw  

50 56 60 65 70 100 115 125 

stof, 140 cm breed 
korte mouw    

40 45 50 50 55 60 70 75 

verder nog   boordstof (minstens 5 % elasthan), evt. omvouwelastiek, smal elastiek of 
elastisch rucheband              

 
 
Kniplijst tuniek met lange mouwen in laagjeslook: 

1 – voorpand           1 x aan de stofvouw 
2 – achterpand    1 x aan de stofvouw 
3 – mouwen (smalle of wijde!)                         2 x aan de stofvouw 
4 – vleugeltjes       2 x aan de stofvouw of   

5 – mouwkapjes                   2 x aan de stofvouw 
6 – halsboordje *    1 x 
7 – volant    2 x aan de stofvouw 
 
Kniplijst tuniek met korte mouwen   

1 – voorpand                   1 x aan de stofvouw  
2 – achterpand                  1 x aan de stofvouw 
4 – vleugeltjes                           2 x aan de stofvouw of   

5 – mouwkapjes                                      2 x aan de stofvouw 
6 – halsboordje *    1 x 
7 – volant (naar wens)   2 x aan de stofvouw 
 
 
Knippen boordstof:        

Omdat boordstof heel verschillend kan zijn, is de lengte afhankelijk van de rekbaarheid van de stof. Knip hem voor de 
veiligheid wat langer!  

 
 
Werkwijze: Dit shirt kan alleen van rekbare stoffen (tricot, interlock) gemaakt worden. 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 

http://www.youtube.com/mialuna24
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Werkbeschrijving tuniek met lange mouwen in laagjeslook 
 

1 -  Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Kies de strakke of wijdere mouwen. Maak je de 
vleugeltjes/kapmouwtjes en de volant met een rolzoompje, dan hoef je daar geen naadtoeslag bij aan de knippen. Neem 
de patroontekens over op de stof.                   
2 – Sluit de schoudernaden van voor- en achterpand.                                    
3 – Zoom de mouwkapjes of -vleugeltjes (variaties zie verder onderaan) of werk ze af met een rolzoompje. Geef het 
midden van de mouwtjes aan met speld ze goede kanten op elkaar op de schoudernaad. Speld ze vandaar uit naar 
rechts en links in het armsgat. Stik de mouwtjes op de naadtoeslag vast.                  
4 – Geef het midden van de mouw aan. Speld de mouw onder het vleugeltje of mouwkapje en speld ze in het armsgat. 
Stik mouw en kapje of vleugeltje vast in het armsgat.                  
5 – Leg mouwen, voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit mouwen en zijnaden in één keer.  
6 – Leg de volantstroken met de goede kanten op elkaar en stik de korte kanten zodat er een ring ontstaat. Zoom de 
lange ronde boog of maak er een rolzoompje in. 20 tips om ronde kanten te zomen vind je op www.farbenmix.de. 

7 – Zet een speld in het midden van het shirt en in het midden van de volant. Speld de volant met de goede kanten op 
elkaar aan de zoom. De zijnaden en middenvoor en –achter vallen op elkaar. Stik de volant aan het shirt. Vouw de 
naadtoeslag in het shirt en stik hem aan de goede kant door.  
8 – Meet de lengte van het halsboordje voor de zekerheid nog een keertje op: hij moet iets uitgerekt in de hals passen. 
Sluit de korte kanten van het harsboordje en vouw de ring dubbel, de goede kant buiten. Speld het boordje iets uitgerekt 
in de hals en stik het vast. Vouw de naadtoeslag in het shirt en stik hem aan de goede kant met een goed-rekbare steek 
door.                            
9 – Maak een zoompje in de mouwen. De wijd-uitlopende mouw krijgt een mooi effect als hij met een strak mouwboordje 
gerimpeld wordt.  
KLAAR!!! 
 
 
Werkbeschrijving tuniek met korte mouw                       
 

1 -  Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Kies voor de vleugelmouwtjes of de mouwkapjes.  Knip deze uit 
de stof met of zonder naadtoeslag, afhankelijk van de gekozen zoom. Bij een rolzoompje of afwerken met elastisch 
biaisband is geen naadtoeslag nodig. Als er een tunneltjes met elastiek in de mouw moet komen, knip dan 2 – 2,5 cm 
zoom aan. Voor afwerking met bv. ruche-elastiek is een naadtoeslag van ca 1 cm voldoende. Twee vleugelmouwtjes 
over elkaar met elk een rolzoompje geeft ook een leuk effect, vooral als de onderste iets langer is dan de bovenste.                                      
2 – Werk de mouwtjes met een strakke differentieel op de locker af als je een tunnelzoompje voor elastiek in de mouw 
wilt maken. Natuurlijk kun je ook  twee rijgdraden met de naaimachine naaien in mouwzoom. Een beschrijving daarvoor 
vind je hier: www.farbenmix.de. Door het rimpelen van de mouwrand valt de zoom als vanzelf naar binnen. Stik de zoom 
zo breed dat er nog gemakkelijk elastiek ingeregen kan worden. Rijg elastiek in het tunneltje en zet dat vast aan één 
zijkant. Trek het elastiek aan tot de wijdte van mouw-patroondeel 3 en dan liefst ietsje wijder zodat er voldoende 
bewegingsvrijheid over blijft. Stik het elastiek ook aan de andere kant vast.                  
3 – Geef het midden van de mouwtjes aan met speld ze goede kanten op elkaar op de schoudernaad. Speld ze vandaar 
uit naar rechts en links in het armsgat. Stik de mouwtjes in het armsgat vast. Vouw de naadtoeslag in het armsgat naar 
binnen en de nog open rand valt dan vanzelf ook naar binnen.. Stik de naadtoeslag aan de goede kant door.                                          
4 – Leg het shirt met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaad. Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik 
deze onder het armsgat ca. 1 cm lang door.              
5 – Zet het halsboordje in de hals zoals boven beschreven bij punt 8.  
6 – Zoom het shirt     
 
KLAAR!!! 
 
Variaties :  
 
- vleugels/mouwkapjes met sierelastiek:  voor het afwerken met elastisch sierband zoals elastische rucheband, deze  

direct aan de zoomkant stikken, rek daarbij het rucheband uit. Vouw de naadtoeslag naar binnen en stik het aan de 
goede kant door. Rek daarbij de stof zover uit, dat er geen plooitjes meer in zitten.  
- vleugels/mouwkapjes met omvouwelastiek: rek het biaisband uit bij het vaststikken aan de mouwzoom en niet de 

tricot. Vouw het band om de mouwzoom en stik het aan de goede kant door.                                                                                                        
- dubbele  volant: knip het patroondeel 5 in totaal 4 x. Knip 2 ervan iets langer. Stik beide volants zoals beschreven bij 

stap 6 en zoom ze. Leg de kortere volant op de langere en stik de naadtoeslag van beide lagen op elkaar. Verwerk deze 
volants als één volant zoals boven beschreven.                        
- Joya als jurk: Joya is gemakkelijk tot een jurk te verlengen. Verleng daarvoor het voor- en achterpand tot de gewenste 

lengte en laat ze verder wijd uitlopen. Knip de volants in de breedte ook langer.                                 
 

http://www.farbenmix.de/

