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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het 
is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

 

Dit meisjesshirt met een smalle lijn is licht getailleerd en relatief lang. De mouwen zijn iets dieper ingezet 

om de smalle optiek te versterken. Zo kan het shirt ook prima als shirt-voor-ergens-onder dienst doen. 

Daarom ook de meisjesachtige wijde hals, die past er perfect bij.                            

 

De opzetstukken geven het shirt een sportieve nonchalante look. Ze kunnen natuurlijk ook weggelaten 

worden. De zomen kunnen ook met een boordstrook afgewerkt worden. 

 

Het jongensshirt kreeg grote opzetstukken om een astronauten-, baseball- of robotlook te kunnen maken. 

Het shirt is recht met een normaal wijde pasvorm. Zo is dit shirt ook goed geschikt voor sportief stevige 

meisjes. 

 

De opzetstukken kunnen volgens je eigen smaak ook verkleind of weggelaten worden.           

 

Gebruik voor dit shirt een goed rekbare stof zoals tricot, interlock etc.   

 

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 kant-en-klare kledingstuk. 

Materiaal/maten  98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 
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bovenwijdte 62 cm 64 cm 70 cm 73 cm 84 cm 92 cm 100 cm 

lengte voor  43 cm 47 cm 51 cm 55 cm 61 cm 67 cm 73 cm 

schouderbreedte 4,5 cm 5,0 cm 5,7 cm 6,3 cm 6,8 cm 7,2 cm 8,0 cm 

mouw, kort       13 cm 15 cm 16 cm 18 cm 19 cm 20 cm 21 cm 

mouw , lang       34 cm 38 cm 44 cm 49 cm 54 cm 59 cm 64 cm 

halsboordlengte (zonder 
naadtoeslag)          

37 cm 38 cm 39 cm 41 cm 45 cm 49 cm 52 cm 

stof  
(140 cm breed) 

60 cm 65 cm 70 cm 80 cm 130 cm 140 cm 150 cm 
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bovenwijdte 68 cm 70 cm 74 cm 78 cm 86 cm 94 cm 102 cm 

lengte voor  41 cm 45 cm 49 cm 53 cm 59 cm 65 cm 71 cm 

schouderbreedte 5,8 cm 6,2 cm 6,6 cm 7,2 cm 7,8 cm 8,6 cm 9,2 cm 

mouw, kort      14 cm 15 cm 16 cm 18 cm 19 cm 20 cm 21 cm 

mouw, lang        34 cm 38 cm 43 cm 48 cm 53 cm 58 cm 63 cm 

halsboordlengte (zonder 
naadtoeslag)                

33,5 cm 34,0 cm 36,5 cm 38,5 cm 41,0 cm 42,5 cm 45,0 cm 

stof 
(140 cm breed)  

60 cm 65 cm 70 cm 110 cm 130 cm 140 cm 150 cm 

 fournituren Evt. boorstof, vliesofix of vlieseline en/of dubbelzijdig kleefband (b.v. stylefix)                         

 

 
 



TOMBOY    farbenmix.de 
 

   

Seite 2 von 3  ©2013 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 
  

Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het 
is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

 

Knippen     

Bij gebruik van verschillende stoffen is het beter deze van te voren te wassen zodat ze voorgekrompen zijn en 
niet pas na het maken onderling verschillend krimpen.  

Knip de gewenste patroondelen met naadtoeslag en zoomtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 

patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen).   

Knip schouder- en mouwstukken naar wens. De opzetstukken kunnen ook van niet-rekbare stof gemaakt 

worden. Knip de schouderstukken (patroondeel 4 of 10) en de mouwstukken (patroondeel 5 of 11) uit de stof 
ZONDER naadtoeslag bij de rondingen maar aan de aanzetnaad naar de schouder en de mouwronding MET 
naadtoeslag. De ondermouwstukken (patroondelen 6 of 12) ZONDER naadtoeslag knippen.                                                      

Naar wens kunnen de zomen van voor- en achterpand als ook de mouwzomen afgewerkt worden met een strook 

tricot. Dan vervalt wel de zoomtoeslag en moeten er zoomstroken worden geknipt. Knip ze 5 cm breed en in de 
lengte van de zomen. Meet deze langs de patroondelen zelf op.                                                                                                                         

Boordstrook: de hals kan met een boordje of met een smalle strook tricot worden afgewerkt. Knip beide uit 

een goed rekbare stof zoals boordstof of rekbare tricot. Knip de strook  ca. 5 cm breed en recht van draad ( 
voor de maten: zie tabel boven). Omdat iedere stof weer anders rekt, kunnen wij voor de lengte alleen maar 
een gemiddelde maat aangeven.            

Tip: Uom een goede halswijdte voor de afwerkstrook te berekenen, kan de volgende manier een uitkomst 
bieden: sluit de schoudernaden en leg de hals zo neer, dat hij een beetje recht ligt zonder hem daarbij uit te 

rekken. Meet de halswijdte met een meetlint op ( de enkele lengte is bijv. 24 cm) en verdubbel deze lengte (bijv 
totale halswijdte 48 cm). Haal van deze totale halswijdte ca. 30% af (hier is dat ca. 14 cm) en doe dan bij het 
totaal (hier 34 cm) 2 cm naadtoeslag erbij.  Knip de strook voor de hals in deze lengte (hier 36 cm) en ca. 5 cm 
breed.              

 

 

Kniplijst                  

Meisjesshirt   

 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 3 - mouw  2 x aan de stofvouw 

 4 - schouderopzetstuk 2 x 

 5 - bovenmouw opzetstuk      2 x 

  6 - ondermouwstuk 2 x 

 

Jongensshirt         

 7 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 

 8 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 9 - mouw  2 x aan de stofvouw 

 10 - schouderopzetstuk 2 x 

 11 - bovenmouw opzetstuk          2 x 

  12 - ondermouwstuk          2 x 
 
 

Werkwijze 
Gebruik voor rekbare stof ook een rekbare steek, bijv een smalle zigzagsteek of de lockmachine. Gebruik voor 

het doorstikken eveneens een rekbare steek, bijv. een driegedeelde zigzagsteek. 
Gebruik bij voorkeur een ballpoint- of stretchnaald in de naaimachine.  

1. Strijk vliesofix op de binnenkant van alle opzetstukken. Strijk de bovenmouwopzetstukken op de 
bovenmouw, de bovenrand loopt gelijk met de mouwrand. Strijk de ondermouwstukken volgens de 

patroontekens op de ondermouwen.                                                                                                                     
Let op: de mouwstukken op de ondermouw zitten links en rechts in spiegelbeeld. Let daar op bij het strij-
ken. Stik de opzetstukken met een brede steek vast. Bijvoorbeeld een overlocksteek of een driegedeelde 

zigzagsteek. Stik ze rondom vast.                  
Als de stof van het shirt erg rekbaar is, is het handig eerst plakkend borduurvlies aan de binnenkant van 
de mouw te strijken. 
I.p.v. vliesofix op de opzetstukken te strijken, kan er ook vlieseline gebruikt worden gecombineerd met 
dubbelzijdig kleefband (bijv. Stylefix) of met spuitlijm. Stik daarna de stukken rondom vast met een brede 
(sier)steek.                                                                                                                                                              

2. Versier het voorpand naar wens.       

Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar, sluit de schoudernaden en werk de naden samen 
af met een zigzagsteekje of de lockmachine.  
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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het 
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3. Strijk de schouderopzetstukken op de schouders over voor- en achterpand vanaf de mouwaanzetnaad op 

de goede kant van de stof. Het patroonteken van de schouder op het opzetstuk valt op de schoudernaad.                                                                        
Stik het opzetstuk met een brede steek langs de ronding vast.                                                                   

4. Speld de mouwen in de armsgaten. Let daarbij op, dat de schouderopzetstukken netjes op elkaar 
aansluiten.                                                                                                                              
Stik de mouwen in de armsgaten en werk de naadtoeslag samen af. Vouw de naadtoeslag naar het voor- 
en achterpand en stik hem aan de goede kant door.                                              

5. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Werk 
de naadtoeslag samen af.                

6. De hals afwerken:                                    
met een afwerkstrook van tricot: kijk of de strook goed is van lengte. Stik de korte kanten op elkaar.               
Keer het shirt binnenste buiten en speld de afwerkstrook uitgerekt met de goede kanten op elkaar 
gelijkmatig in de hals. Zorg ervoor dat de naad of middenachter of op de schoudernaad valt.                                                                                                                    
Om te zorgen dat de strook mooi verdeeld zit in de hals, kan hij met spelden in vieren gedeeld worden. 

Doe dit ook met de hals en speld dan de delen in elkaar.                                                    
Stik de strook met een goed-rekbare steek in de hals. Vouw de strook om de naadtoeslag heen naar de 
binnenkant en speld hem vast. Keer het shirt naar de goede kant en stik de strook aan de goede kant met 

een rekbare steek door. De rand die overblijft aan de binnenkant kan met een schaar kort afgeknipt 
worden.                                                                                                        
met een boordje: kijk of het boordje goed is van lengte. Stik de korte kanten op elkaar.                                                                                          
Vouw het boordje in de lengte dubbel, de goede kant buiten en de naad ligt binnen. Speld de open kanten 

uitgerekt in de hals. Zorg dat de naad of middenachter valt of op een schoudernaad.                                                                    
Om te zorgen dat de strook mooi verdeeld zit in de hals, kan hij met spelden in vieren gedeeld worden. 
Doe dit ook met de hals en speld dan de delen in elkaar. 
Stik het boordje met een rekbare steek vast. Werk de hals met boordje samen af. Vouw de naadtoeslag 
naar beneden en stik hem aan de goede kant met een rekbare steek door.                          

7. Zoom de mouwen en de onderkant. Vouw hiervoor de zoomtoeslag naar binnen en stik hem met een rek-

bare steek vast. De zoom kan ook met een smalle strook rekbare tricot worden afgewerkt of met een 
boordje (net als de hals zoals bij punt 6 beschreven).                                  

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met TOMBOY! 

 


