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Hartenwarmertje KERSTIN  

Het kleine vestje ... 
 
 

  

   

gerimpeld vestje  

 

knip alle delen met naadtoeslag uit de stof.  

voor dit vestje het langere achterpand gebruiken.  

De delen kunnen met de lockmachine in elkaar 
worden gezet. Met de normale naaimachine 
moeten rekbare steken worden gebruikt (bv een 
smalle zigzagsteek met een normale steeklengte)  

Gebruik voor kleine kinderen bij deze gerimpelde 
uitvoering geen bandjes maar soepel elastiek en 
sluit het vestje met een drukker of knoop.   

 

Leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar 
(g.k.o.e.) en sluit de achterhalsnaad. 

 

Werk de naden van de hals en schouderdelen 
apart af. 

 

Speld de schoudernaden op elkaar en stik ze. Het 
naadeinde moet precies daar zitten waar de hals 
begint.   
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Stik de achterhals aan de halslijn van het 
voorpandl. Let erop dat er niet teveel aan de stof 
getrokken wordt en er geen plooitjes in de stof 
komen.   

Als de stof niet erg meerekt, dan werkt het 
makkelijker als de hoeken van het voorpanden 
ingeknipt worden.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten. 

 

Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.   

werk de randen rondom af.  
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Vouw de zoom naar binnen en stik hem door met 
bv een driegedeelde zigzagsteek.   

Zoom de mouwen.  

 

Strijk de voorranden bij de vouwlijn naar binnen 
en stik ze zo vast dat er een tunnel ontstaat.  

 

Rijg koord of band of elastiek in de tunnel. Zet het 
band/koord/elastiek middenachter met een paar 
steekjes in de tunnel vast zodat het band/koord er 
niet uitgetrokken kan worden.               Als er 
elastiek wordt gebruikt om het vestje te rimpelen 
zet dan begin en einde van het elastiek in de 
tunnel vast nadat het is aangetrokken tot de juiste 
wijdte. Knip de uiteinden van het elastiek af. Zet 
een knoop aan of een drukker om het vestje te 
sluiten.  

 KLAAR! 
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Geknoopt vestje   

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. 

Gebruik het korte achterpand van het patroonblad. 

De delen kunnen met de lockmachine in elkaar 
worden gezet. Gebruik voor de naaimachine 
rekbare steken zoals bv een smal zigzagsteekje 
met normale steeklengte.  

 

Sluit de schoudernaden.   

 

Zet de mouwen in de armsgaten.  
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Sluit de mouwnaden en aansluitend de zijnaden. 
Werk de buitenranden rondom af.  

 

Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een 
driegedeelde zigzagsteek door.  

 

Vouw bij de voorkanten de punt naar binnen zodat 
een 1,5 tot 2 cm brede rechte kant ontstaat.  

Vouw deze kant 1 cm naar binnen en vouw de 
naadtoeslag van de voorrand erover heen. Speld 
de rand vast.   

   

 

Stik de voorrand van de voorpunt langs de hals tot 
de andere voorpunt vast met een driegedeelde 
zigzagsteek.  

Zoom de mouwen.  

   

KLAAR !  

 


