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De beschrijving voor PAULA, PABLO en PABLITA is gelijk. Deze beschrijving van Pablita geldt dus voor alle 
drie de patronen.  
 
Pablita is een patroon voor een nauwsluitend, licht getailleerd vest met raglanmouwen. Maak Pablita van 
tricot, wintertricot of nickyvelours. Door de stijlvolle details biedt Pablita veel ruimte voor variatie: er staan 
verschillende zakken op het patroon en je kunt het vest met capuchon of met een normale kraag maken. 
Ook een kraag met bijzondere plooitjes behoort tot de mogelijkheden op dit patroon. 
Pablita wordt ongevoerd gemaakt, kan natuurlijk ook gevoerd worden. Ook kun je met dit patroon een 
raglanhoodie of- sweater maken. De verschillende patroondelen nodigen uit om met stoffen te spelen. 
Maar ook gewoon helemaal effen is Pablita echt leuk: een perfect patroon voor groot en klein! 
 
Materiaal 
PABLITA kan van alle rekbare materialen worden gemaakt. 
 
Werkwijze: Alle delen afwerken naar wens of met de lockmachine werken. 
 
Versie met capuchon: Ieg binnen en buitenste capuchondelen met de goede kanten op elkaar en speld de 
bovennaad. Stik hem dicht. Schuif de capuchondelen met de goede kanten in elkaar, speld ze vast en stik de 
voorrand op elkaar. Keer de capuchon en strijk de naad plat.  
 
Capuchon met strook: leg de patroondelen van de sluitstrook g.k.o.e. en stik ze rondom maar laat de korte 
achterkant  en de voorkant open. Keer de strook en stik hem aan de goede kant door. Leg de strook op de 
goede kant van de buitenste capuchon zo, dat hij nog  ca. 2,5 tot 3 cm aan de onderkant over laat. Stik de 
zijkant m.a. op de naadtoeslag vast. Leg het tweede capuchondeel g.k.o.e. en stik de ronde naad, stik gelijk 
de sluitstrook mee. Keer de buitenste capuchon. Stik twee stukjes sierband op de gewenste plek op de 
capuchon en stik ze vast. De onderkant van de lussen moeten onder de capuchon uitsteken en deze worden 
bij het sluiten van de halsnaad meegestikt. Maak de capuchon verder af zoals boven beschreven.   
 
Versie met kraag: 
eenvoudige kraag:  vouw het kraagdeel op de stofvouw dubbel, de goede kant buiten. Stik langs de open 
kant de voorranden op de naadtoeslag op elkaar. Leg het patroondeel even weg.                 
Gerimpelde kraag: rimpel de korte kanten van de buitenste kraag in tot de hoogte van de voeringkraag. Leg 
beide kraagdelen met de goede kanten op elkaar en stik de bovenrand. Keer de kraag en stik de korte 
zijkanten van buiten- en voerigkraag op elkaar op de naadtoeslag.                
 
Zakken: 
Gerimpelde zyakken: stik het boordje goed uitgerekt goede kanten op elkaar aan de zakbovenkant. Vouw 
het boordje omhoog en stik het naar wens op de zak door.  
Zak met stolpplooi: leg de vouw in de zak volgens de patroontekens. Speld hem en stik de plooi op de 
naadtoeslag vast. Stik het boordje lang de bovenrand met de goede kanten op elkaar.                                 
Eenvoudige zak: speld en stik het zakboordje g.k.o.e. langs de bovenrand van de zak en stik hem door.     
 
In elkaar zetten van het vest: 
Leg de zakken op het voorpand, let op de patroontekens. Stik de zak op de naadtoeslag vast. Speld en stik 
het zijvoorpand g.k.o.e. op het voorpand. Strijk de naadtoeslag naar het midden en stik hem aan de goede 
kant door. 
Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Stik naar wens door. Sluit de zij- en 
mouwnaden in één keer. Zet de mouwboordjes aan de mouwen. Vouw de boordstrook voor de zoom in de 
lengte dubbel en speld hem g.k.o.e. dubbel aan de zoom en stik hem vast. De voorrand loopt dan door in 
het boord. Zet de kraag of capuchon volgens de patroontekens in de hals, de uiteinden stoppen gelijk met 
de voorrand van het vest. (neem de uiteinden van de lussen mee)  
Rits: plak aan beide buitenkanten van e rits Stylefix. Doe de rits open en plak hem op de juiste plaats langs 
de voorranden van het vest of jack. Vouw de bovenste uiteinden naar de zijkant weg. Stik de rits vast.     


