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Fleecetrui ANNIKA 

 Design: traumschnitt  

   

 

Op het patroonblad staat de trui in twee 

wijdtes. De smale versie is voor slanke 

meisjes en/of voor dunne stoffen. De 

wijdere versie is voor stevigere meisjes 

en/of voor dikke winterstoffen zoals 

fleece, borg e.d. De stoffen moeten wel 

iets rekbaar zijn. 

Kies het gewenste model en knip de drie 

delen met naadtoeslag uit de stof.  

De delen worden met een rekbare steek 
aan elkaar gezet.  

Let op: voor de grote maten moet de stof 

160 cm breed zijn. Als de stof smaller is, 

knip dan een middenvoor- en -achternaad 

in de panden.   

 

Stik de capuchondelen met de goede 

kanten op elkaar. Sluit ook het korte 

stukje onder de kin.   

Vouw de naadtoeslag  rondom het gezicht 

naar binnen en stik de zoom aan de 
goede kant vast.  

Voor een gevoerde capuchon twee mutsen 

in elkaar zetten, de voering van een 

dunnere stof.  
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Schuif beide capuchon met de goede 

kanten op elkaar en stik de 

gezichtsrondingen op elkaar.  

Keer de capuchon en stik de 
gezichtsronding aan de goede kant door.   

 

Stik de hals van beide capuchons op de 

naadtoeslag met een paar steekjes op 

elkaar.  

 

Stik de middennaad van het voor- en 

achterpand als de panden niet aan de 

stofvouw zijn geknipt. Stik de naad met 
een rekbare steek door.   

Speld voor- en achterpand op elkaar en 

stik de schoudernaden.  

 

Speld de capuchon in de hals en zet 

middenvoor en middenachter met een 

paar steekjes op de naadtoeslag vast.  

Stik de capuchon rondom in de hals. 

Vouw de naadtoeslag naar beneden en 

stik hem met een rekbare steek door.  
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Sluit de mouw- en doorlopend de 

zijnaden.  

 

Zoom de mouwen en de onderkant van de 

trui.  

KLAAR!  

 


