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Tuniekblouse SAMMY

SAMMY is een lang en ruimzittende tuniekblouse met een opvallende halsafwerking. Het beleg met
golvende rand kan naar buiten of naar binnen vastgezet worden. Het nodigt uit om versierd te
worden en vooral borduurtjes staan erg mooi langs de halsrand.
De blouse valt ruim en kan in de verhoogde taille met strikbanden aan het figuur worden
aangepast. Daardoor krijgt de blouse een mooie uitstraling en is gemakkelijk aan en uit te trekken.
De mouwen worden onderaan met elastiek in een tunnel afgewerkt waardoor de look nog
meisjesachtiger wordt.
In de zomer is de blouse leuk op een legging of enkel voor naar het strand. In de winter is hij leuk
met een korte broek en maillot eronder of met een t-shirt eronder op een spijkerbroek.
Gebruik voor SAMMY het liefst luchtige katoentjes, poplin of ook babyribjes. De tuniek is
gemakkelijk te maken en het patroon is daarom ook geschikt voor beginnende naaisters.
Maak met je eigen stofkeuze een unieke tuniek die de aandacht zeker trekt!
Jij bepaalt het design!
Deze tuniek staat met haar figuurstrelende vorm ook stevige meisje heel leuk! Omdat ze lekker
ruim valt, hoeft er meestal niets aan het patroon aangepast te worden en kan hij voor stevige
meisjes in de normale maat gemaakt worden. De strikbanden zorgen voor de juiste wijdte.
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

86/92

bovenwijdte

82 cm

84 cm

86 cm

90 cm

94 cm

102 cm

110 cm

schouderbreedte

8,6 cm

9,0 cm

9,5 cm

10,1 cm

10,8 cm

11,6 cm

12,3 cm

lengte voor

52 cm

58 cm

63 cm

67 cm

71 cm

78 cm

85 cm

mouwlengte

31,5 cm

35,5 cm

39,5 cm

44,5 cm

49,5 cm

54,5 cm

59,5 cm

stof
(140 cm breed)

100 cm

110 cm

120 cm

135 cm

145 cm

155 cm

165 cm

taille-elastiek
1 cm breed, 4 x

10,0 cm

10,5 cm

11,0 cm

12,0 cm

13,0 cm

15,0 cm

17,0 cm

16 cm

16 cm

17 cm

18 cm

19 cm

20 cm

20 cm

mouwzoomelastiek
1 cm breed, 2 x
fournituren

Seite 1 von 3

98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

3 knopen, evt. vlieseline
naar wens: biaisband
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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 alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de
patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen).
De mouwen kunnen ook aan één stuk geknipt worden ( patroondeel 6 en 7 aan elkaar).
De beleggen voor de hals (patroondelen 4 en 5) en de tailletunnel (patroondeel 8) kunnen ook van
een andere eventueel afstekende kleur stof geknipt worden.
Kijk voor het afknippen van het elastiek, of de maten uit de tabel ook goed zijn voor het gebruikte
elastiek en de benodigde wijdte.

Kniplijst
1 - voorpand, boven
2 - achterpand, boven
3 - voor-en achterkant, onder
4 - voopandbeleg
5 - achterpandbeleg
6 - mouw
7 - mouwzoom
8 - tunnelstrook

2
1
2
2
1
2
2
2

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

Werkwijze
Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen is het beter om de plaats waar later de knopen en
knoopsgaten komen aan de achterkant met vlieseline te verstevigen.
1.

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

2.

Leg de bovenste pasdelen voor en achter met de goede kanten op elkaar en sluit de
schoudernaden. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik hem aan de goede kant door.

3.

Sluit de schoudernaden van de pasbeleggen en vouw de naadtoeslag naar het achterpand. Stik
de naadtoeslag aan de goede kant door.

4.

Het halsbeleg kan naar binnen of naar buiten gewerkt worden.
Halsbeleg naar binnen: speld het halsbeleg met de goede kanten op elkaar in de hals en
stik het vast. Let er op dat de schoudernaden op elkaar vallen. Knip de naadtoeslag korter en
vouw het halsbeleg naar binnen. Strijk de hals netjes in model en stik hem rondom door.
Halsbeleg naar buiten: Speld het halsbeleg met de goede kant op de binnenkant van de
hals en stik hem rondom vast. Let er op, dat de schoudernaden op elkaar vallen. Knip de
naadtoeslag korter en vouw het beleg naar buiten om. Strijk de hals netjes in model en stik
hem rondom smal aan de goede kant door. Stik het beleg aan de goede kant romdom met een
brede siersteek op de pas door.

5.

Maak knoopsgaten in de rechtervoorpas en zet aan de linkerkant knopen aan. Let op de patroontekens. Er kunnen ook drukkers worden gebruikt.

6.

Leg de voorpassen met middenvoor op middenvoor. Zet de passen met een paar steekjes op
de naadtoeslag op elkaar vast. Het deel met de knoopsgaten ligt boven.

7.

Stik de mouwzoomdelen volgens de patroontekens aan de onderkant van de mouwdelen.
Vouw de naadtoeslagen naar boven en stik ze aan de goede kant door.
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8.

Stik de mouwen volgens de patroontekens in de armsgaten. Knip de naadtoeslag korter en
geef indien nodig wat inknipjes in de rondingen. Vouw de naadtoeslag in de passen en stik
hem aan de goede kant door.

9.

Leg de voor- en achterpassen met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden.

10. De stroken voor de tunnel kunnen zowel aan de binnen- of buitenkant vastgestikt worden.
Tunnelstrook aan de binnenkant: strijk de naadtoeslag van de tunnelstrook aan de korte
kanten en de bovenkant naar binnen. Speld de strook op de binnenkant van de pas, over de
zijnaad. De onderkant van de strook loopt gelijk met de onderkant van de pas.
Tunnelstrook aan de buitenkant: strijk de naadtoeslag van de tunnelstrook aan de korte
kanten en de bovenkant naar binnen. Speld de strook aan de buitenkant van de pas over de
zijnaad heen. De onderkant van de strook loopt gelijk met de onderkant van de pas.
11. Stik de bovenkant van de tunnelstrook vast, hecht de steken aan het begin en het einde van
de tunnel goed af. Zet de onderkant van de tunnelstrook op de naadtoeslag van de pas met
een paar steekjes vast.
12. Leg het ondervoor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Vouw
de zijnaden naar het voorpand en stik ze aan de goede kant door.
13. Stik de onderkant van de blouse aan de pas, goede kanten op elkaar, en stik de pas rondom
vast. Let er goed op dat de zijnaden op elkaar vallen.
Vouw de naadtoeslag naar boven in de pas en stik hem aan de goede kant door.
14. Knip het elastiek voor de tunnels in de juiste lengte af. Stik de tunnel in de lengte door zodat
er twee tunnels ontstaan. Het de begin- en einddraden goed af. Rijg het elastiek in de tunnel
en trek het naar wens aan, strakker of losser. Stik het elastiek goed vast en sluit tegelijk de
korte open kanten van de tunnel.
15. Vouw de mouwzoom naar binnen en stik hem op de aangegeven lijn vast. Laat een stukje
open voor het elastiek. Rijg elastiek in de tunnel en meet de juiste wijdte van de pols op. Stik
het elastiek tot een ring dicht en sluit de tunnelopening.
16. Zoom de tuniek of werk de zoom af met een schuine strook stof in bijv. een andere kleur of
motief.
Klaar !
Veel plezier en succes met SAMMY!
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