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YETTA

Hier komt YETTA - de trui voor alle kinderen en tieners met het heel bijzondere extra!
YETTA maakt een einde aan opgerolde mouwen en slecht passende bovenwijdtesgewoon aantrekken en je goed voelen!
Om ervoor te zorgen dat beginnende naaisters ook YETTA kunnen maken, is het patroon
heel eenvoudig gehouden. Maar dat betekent absoluut niet, dat de trui ook simpel moet
zijn! Met applicaties, strijkstickers, sierbandjes of borduurtjes - YETTA biedt veel plaats
voor allerlei versieringen - wordt YETTA heel bijzonder.
Door de aangepaste wijdte in de armsgaten en de kleine knoopsluiting is YETTA
gemakkelijk aan en uit te trekken. De mouwlengte is ingekort - neem voor het begin de
maat goed op om de perfecte pasvorm te krijgen. Als de mouwen langer worden
gemaakt is YETTA ook geschikt voor stevige kinderen zonder downsyndroom.
YETTA heeft twee uitvoeringen op het patroonblad: een recht model en een iets wijduitlopend model. De mouwen kunnen recht met een boordje worden gemaakt of iets
wijd-uitlopend met een ronde zoom. Je kunt de trui heerlijk versieren of hem heel
eenvoudig laten: JIJ bent de designer!
YETTA is geschikt voor jongens en meisjes!
Maak YETTA van joggingstof, nickyvelours of tricot, Yetta is een trui voor iedere dag.
Maak je YETTA van fleece, pluche of borg, dan kan de trui een jas vervangen als het niet
al te koud is.
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

86/92

98/104

110/116

122/128

134/140

146/152

158/164

170/176

bovenwijdte

62 cm

68 cm

74 cm

82 cm

90 cm

98 cm

108 cm

118 cm

lengte vóór

45 cm

49 cm

52 cm

58 cm

63 cm

67 cm

70 cm

73 cm

6 cm

6,5 cm

7 cm

7,5 cm

8 cm

8,5 cm

9 cm

9,5 cm

mouwlengte

29 cm

35 cm

41 cm

44 cm

47 cm

51 cm

57 cm

63 cm

sweatstof
(140 cm breed)

75 cm

80 cm

110 cm

115 cm

125 cm

135 cm

150 cm

165 cm

schouderbreedte

Knippen:
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de
draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand
van het patroon).
Knip bij de zoom en bij de mouwzomen (wijduitlopende mouwen) 2-3 cm zoomtoeslag
aan.
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Knip bij de rechte trui bovendien nog boordjes voor de mouwen en knip dan geen
zoomtoeslag aan maar gewoon naadtoeslag.
Let op: als de voering van de capuchon over de buitenrand van de capuchon moet vallen,
knip dan de voeringcapuchon met naadtoeslag en de voorrand van de buitenste
capuchon zonder naadtoeslag.
Kniplijst
rechte versie
1 - voorpand, boven
2 - voorpand, onder
3 - achterpand
4 - mouw
5 - mouwboordje
6 - capuchon

2
1
1
2
2
2

x
x aan de stofvouw
x aan de stofvouw
x
x
x

wijduitlopende versie
1 - voorpand, boven
2 - voorpand, onder
3 - achterpand
4 - mouw
6 - capuchon

2
1
1
2
2

x
x aan de stofvouw
x aan de stofvouw
x
x

Werkwijze
1.

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

2.

Strijk de voorkanten van de bovenste voorpanddelen langs de vouwlijn naar binnen.
Tip: als er straks drukkertjes als sluiting worden gebruikt, verstevig dan de omvouw
die aan de binnenkant valt met vlieseline.

3.

Leg de bovenste voorpanden zo over elkaar, dat middenvoor op middenvoor valt.
Speld de delen vast en leg met de goede kanten op elkaar het ondervoorpand op de
bovenvoorpanden. Stik de delen op elkaar.

4.

Vouw de bovenste voorpanden naar boven en de naadtoeslag naar beneden. Stik de
naadtoeslag op het ondervoorpand met een brede (sier)steek door.

5.

Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden.

6.

Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik de naad aan de goede kant door.

7.

Speld de buitenste capuchondelen met de goede kanten op elkaar en stik de ronde
naad. Vouw de naadtoeslag naar één kant en stik hem naar wens aan de goede kant
door.
Doe hetzelfde met de voeringcapuchon maar stik deze niet door.

8.

Schuif de voeringcapuchon in de buitenste capuchon, de goede kanten op elkaar.
Speld de voorranden op elkaar en stik ze.

9.

Keer de capuchon naar de goede kant en stik de voorrand aan de goede kant door.
Voor de variatie met de zichtbare buitenrand, de naadtoeslag van de voeringmuts
naar voren schuiven. Daardoor trekt de voeringstof vanzelf om de naadtoeslag
heen. Strijk de buitenkant van de capuchon glad en stik de rand met een rekbare
steek aan de goede kant door.
Om te zorgen dat er niets verschuift, de onderkanten van de beide mutsen op de
naadtoeslag op elkaar naaien.

10. Speld de capuchon met de goede kanten op elkaar in de hals. Vouw eerst de open
kanten van de voorpandknooplijsten open. De voorrand van de capuchon wordt
precies tot vlak voor de vouwlijn vastgespeld. Vouw de voorkanten van de
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knooplijsten om de capuchonvoorranden heen en speld ze vast. Stik nu de capuchon
rondom vast.
11. Speld de mouwen in de armsgaten en stik ze vast. Vouw de naadtoeslag in de
mouwen en stik ze met een brede (sier)steek aan de goede kant door.
12. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en
zijnaden in één keer.
Stik naar wens de naadtoeslag door.
13. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek vast.
14. Vouw de strook voor de boordjes met de goede kanten op elkaar dubbel en stik de
zijkant dicht. Zo krijg je twee ringen. Vouw de boordjes dubbel, de goede kant
buiten, de naden binnen. Draai de mouwen binnenste buiten, schuif het boordje in de
mouw, de zomen vallen op elkaar. Zorg dat de zijnaden op elkaar vallen. Speld het
boordje vast en stik hem iets uitgerekt in de mouw. Doe hetzelfde bij de andere
mouw.
Klaar!
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