kleinBALTRUM
Deze omkeer-wikkel- tuniek kan met de sluiting voor of achter gedragen worden. In de zomer fijn als
blouse, in de winter over een shirt met lange mouwen.
In de buidelzak met diepe plooi is genoeg plaats om alle belangrijk spulletjes in te doen.
De pas kan dubbel gemaakt worden. Voor een luchtig zomerse variant kunnen de randen ook met een
schuine strook worden afgewerkt.
Alle katoentjes zijn voor dit patroon geschikt, dunne stofjes voor de zomer, dikkere zoals babycord
voor de winter.
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 gemaakte kledingstuk.
Materiaal/maten

74/80

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

bovenwijdte

59 cm

61 cm

63 cm

65 cm

69 cm

73 cm

schouderbreedte

3,8 cm

4,0 cm

4,4 cm

4,7 cm

5,3 cm

5,9 cm

lengte voor

31 cm

35 cm

39 cm

43 cm

48 cm

53 cm

stof (140 cm breed)

75 cm

80 cm

80 cm

85 cm

90 cm

95 cm

fournituren

2 knopen, vlieseline
bovendien voor een enkele pas: biaisband of een schuin geknipte strook katoen

Knippen
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens over op de
stof (de kleine tekens aan de rand van het patroon).
Bij gebruik van dikke stof is het beter het zakbeleg van een andere dunne stof te knippen.
Voor een ongevoerde pas de hals en armsgaten ZONDER naadtoeslag knippen. Knip voor het afwerken van de
hals en armsgaten een afwerkstrook. Deze moet ca 3-4 cm breed zijn en 64-86 cm lang voor de hals. Voor de
armsgaten twee keer een strook van 30-42 cm lang afhankelijk van de maat. (de strook moet schuingeknipt
worden zodat hij een beetje mee rekt) Er kan ook kant en klaar biaisband gebruikt worden.

Kniplijst
1 - Voorpand
2 - achterpand

4 x (of ongevoerd: 2 x)
2 x aan de stofvouw (of ongevoerd: 1 x aan de

stofvouw)
3 - rokpand
4 - zak
5 - zakbeleg

1 x aan de stofvouw
1x
1x

Werkwijze
Het sterretje en de streep op het voorpand geven de positie voor de knopen en knoopsgaten aan. Geef de
tekens aan op de stof op het bovenliggende gedeelte van de tuniek. ( rechts over links of links over rechts)
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kleinBALTRUM
Tuniek met gevoerde pas
1.

Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de locker af.

2.

Leg de beide achterpassen en de beide voorpassen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en sluit
de beide schoudernaden. Vouw de naden naar het voorpand en stik ze door.
Verstevig de plaats waar knoop en knoopsgat komen aan de binnenkant van de stof met vlieseline. Bij
gebruik van stevige stoffen is dit niet nodig.

3.

Speld de pas en belegpas g.k.o.e. en stik de armsgaten en de hals op elkaar. Knip de naadtoeslag
korter en de hoeken schuin weg.

4.

Leg voor- en achterpassen g.k.o.e. en sluit de zijnaden van pas en belegpas in één keer.

5.

Keer de pas. Stik de armsgaten en de hals rondom aan de goede kant door.
Stik aan de onderkant de passen op de naadtoeslag met een paar steken op elkaar.

6.

Leg de plooien volgens de tekens van het patroon in het rokpand. Zet de plooien aan de bovenkant
met verticaal ingestoken spelden vast en verder naar onder met nog een speld, steek deze dwars op
de plooi.

7.

Stik de plooien met verticale naden of siersteken aan de goede kant vast. Naar wens kunnen de
plooien ook enkel met een stiknaad op de bovenste naadtoeslag vastgezet worden.

8.

Strijk de naadtoeslag aan de beide zijkanten van het rokpand naar binnen en vouw bij de vouwlijn het
beleg naar binnen en strijk het plat.
Zoom de onderkant en stik de zijkanten vast. Stik met een tweede naad het beleg van de zijkanten
vast.

9.

Speld de pas met de goede kanten op elkaar aan het rokpand en stik het vast. Vouw de naadtoeslag
in de pas, strijk hem plat en stik hem door.

10.

Strijk de plooien in de zak. Zet deze met een paar steekjes op de naadtoeslag vast.

11.

Strijk een klein zoompje in het zakbeleg. Leg het zakbeleg g.k.o.e. langs de zijkanten en de
bovenkant van de zak, speld het vast en stik het vast. Knip de naadtoeslag korter en de hoeken
schuin af.

12.

Vouw het beleg naar binnen. Strijk de zak en strijk gelijk de naadtoeslagen naar binnen. Stik de
zakingang aan de goede kant door.

13.

Speld de zak naar wens op het voor- of achterpand. Stik het smal langs de kant door en verstevig de
zakingangen met trensjes.

14.

Zet knopen aan en maak knoopsgaten.

Tuniek met ongevoerde pas
1.

Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de locker af.

2.

Leg de achterpas en de beide voorpassen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en stik de
schoudernaden. Vouw de naadtoeslagen naar het voorpand en stik ze aan de goede kant door.
Verstevig de plaats waar knoop en knoopsgat komen aan de binnenkant van de stof met vlieseline. Bij
gebruik van stevige stoffen is dit niet nodig.

3.

Stik de afwerkstrook met de goede kant op de verkeerde kant van de hals. Rek de strook in de
rondingen een klein beetje uit. Vouw de strook met ingeslagen naadtoeslag naar de goede kant van
de stof. Strijk de strook en stik hem smal langs de kant door.
Tip: het vaststikken van de strook gaat iets gemakkelijker met een middellange zigzagsteek van
gemiddelde breedte.

4.

Werk de armsgaten op dezelfde manier af.

5.

Leg voor- en achterpas g.k.o.e. en stik de zijnaden.
Vouw de naadtoeslag onder de armen naar het voorpand en stik hem met een kleine driehoek plat.

6.

Ga verder zoals boven vanaf punt 6.

Klaar ! Veel plezier en succes met kleinBaltrum!
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