
lady Mary         farbenmix 

 
Seite 1 von 2 

 Lady Mary is een nonchalant vallend shirt dat nergens strak zit of knelt.  

Maak het als shirt met strakke of wijdere mouwen, als trui van wat dikkere 
wintertricot of gebreide stoffen.  

Stap-voor-stap beschrijving is te vinden op www.farbenmix.de 

Materiaal: 
Op het patroon staan de maten 32 t/m 46 
Maak LadyMary van tricot, french terry, jacquardtricot, viscosetricot of modaltricot. Met dit patroon kun je ook 
een trui maken: gebruik dan wintertricot, gebreide stoffen of dunne joggingstof. Neem dan wel de wijdere 
mouwen.  

Stofverbruik: 
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. Neem voor het begin de maat op, let daarbij 
op wijdte en lengte of vergelijk de maten met een goed passend shirt. Pas eventueel de wijdte of lengte aan. 
Zie de tabel op het Duitse patroonblad. 

Het patroon is zonder naadtoeslag. Knip zoveel naadtoeslag aan als ook wordt gebruikt bij het naaien.  

Kniptabel: 

voorpand 1 keer aan de stofvouw 

achterpand 1 keer aan de stofvouw 

mouw 2 keer 

halsbeleg voor 1 keer aan de stofvouw 

halsbeleg achter 1 keer aan de stofvouw 

of halsboordje Afhankelijk van de rekbaarheid van de stof 

 
Werkwijze: 
Het gemakkelijkste is het om dit shirt met de lockmachine te naaien. Natuurlijk kan het ook met de gewone 
naaimachine: gebruik dan een rekbare steek. Gebruik ook het liefst een naaimachinenaald voor tricot: een 
ballpoint of jerseynaald. 

Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door! 

Werkbeschrijving: 
1.  Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. We adviseren een naadtoeslag van 0,75 cm en een 
zoomtoeslag van 3 cm. Neem de patroontekens over op de stof. 
2.  Speld de mouwen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het voorpand en stik ze. Let daarbij op de 
patroontekens. Doe hetzelfde met de mouwen en achterpand. 
3.  Leg de mouw-ondernaad en zijnaad op elkaar en stik ze dicht.  
4.  Hals afwerken met een boordje: 
leg de hals van voor en achterpand netjes op elkaar en trek hem recht zonder uit te rekken. Meet de breedte 
van de hals rondom. Vermenigvuldig dit getal met 0,7 : dit is de lengte die je nodig hebt voor een halsboordje. 
De breedte is 4 tot 4,5 cm. Het boordje wordt dan 1 tot 1,5 cm hoog.  
Knip het boordje. Sluit het boordje tot een ring. Verdeel het boordje in 4 gelijke delen. Doe dit ook met de hals. 
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Speld nu het boordje in de hals. De naad valt middenachter. Stik het boordje uitgerekt in de hals. Vouw de 
naadtoeslag in de hals en stik hem op het shirt door met een rekbare steek. 
5.  Hals afwerken met beleg:  
Let op! Met een beleg wordt de hals wijder dan met een boordje. Knip het beleg van dunnere stof als het 
patroon van dikkere stof gemaakt wordt. Knip de beleggen en sluit de schoudernaden. Werk de buitenronding 
zo nodig af met een zigzagsteekje of de locker. Verdeel de hals en het beleg in vier gelijke delen en geef deze 
aan met spelden of knijpertjes. Speld het beleg langs de hals: middenvoor en middenachter van hals en beleg 
vallen op elkaar. Stik het beleg op de hals vast en vouw het naar binnen. Strijk het mooi plat.  
Het is mogelijk om het beleg vast te strijken aan de trui zodat je geen zichtbare stiklijnen ziet. Gebruik hiervoor 
zoomband dat aan beide zijden plakt. Strijk het tussen shirt en beleg in.  
Het beleg kan ook met de hand met een paar steken blind vastgenaaid worden of met een zichtbare naad aan 
de goede kant van het shirt. 
6.  Zoom de mouwen. 
7.  Zoom het shirt 
KLAAR! 

Variaties: 

Op het patroon staan korte, ¾ en lange mouwen. Ook kan het mouwtje voorzien worden van een boordje. 

Ook de onderkant van het shirt kan met een boord worden afgewerkt. Maak daarvoor het achterpand aan de 
onderkant recht.  

 
 
 
 
 
 


