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Big Lady Sky
Beschrijving Big Lady SKY
sweatvest
by mialuna24.de

Sky is een patroon van een jack of vest met veel variatie-mogelijkheden. Maak hem met of zonder pas, met
kraag of capuchon en kies tussen twee soorten zakken. Sky kan gemaakt worden van joggingstof,
wintertricot, fleece, borg, gebreide stof en nog meer niet te dunne rekbare stoffen.
Kijk voor de maataanduiding en het stofverbruik op het Duitse patroonblad
Kniplijst:
1 –voorpand (naar wens met deelnaad)

2x

2 - achterpand (naar wens met deelnaad)

1 x aan de stofvouw

3 – mouw (naar wens met deelnaad)

2x

4 – capuchon zijkant

4 x (2 x binnen en buiten)

5 – capuchon midden

2 x (1 x binnen en buiten)

of 6 – kraag

2 x (1 x binnen en buiten)

7 – zak 1 (opgestikt)

2x

of 8 – zak 2 (onderliggend)

4x

9 – voorpandbeleg

2x

10 - achterpandbeleg (RTB)

1 x aan de stofvouw

11 - kinbescherming

2x

12 – zoomboord

1x aan de stofvouw

13 – mouwboordjes

2 x aan de stofvouw

Werkwijze: . Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het ook met de
gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale steeklengte of een
steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jerseynaald of ballpointnaald voor je tricotstoffen.
Lees voor het naaien de beschrijving één keer helemaal door.
Een stap-voor-stap beschrijving met veel foto’s is te vinden op www.farbenmix.de.
Hier: http://www.youtube.com/mialuna24 vind je een filmpje waarin het vest helemaal van begin tot het
einde wordt gemaakt met alle uitleg erbij in het Duits. Ook zonder geluid helpt dit filmpje je heel goed op weg!
Werkbeschrijving: Sky met capuchon en opgestikte zakken, zonder deelnaden
1 – Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens over op de stof. Knip een
strookje boordstof in de lengte van de zakingangen en 3-4 cm hoog. Verstevig de voorpandbeleggen met
vlieseline.
2 – Vouw de boordstrook in de lengte dubbel, goede kant buiten. Stik deze uitgerekt aan de zakingangen.
Vouw de naadtoeslag in de zakken en stik hem aan de goede kant door. Knip het teveel aan boordstof af.
Speld de zakken op het voorpand, de zoom- en zijkanten lopen gelijk. Vouw de naadtoeslag van de andere
zijkant en de bovenkant naar binnen. Stik de naadtoeslag op de zak door met een rechte steek. Verstevig de
naad bij de zakingangen.
3 – Leg de voorpanden met de goede kant op elkaar op het achterpand. Sluit de schoudernaden en stik ze
door.
4 – Zet de mouwen in de armsgaten, let daarbij op de patroontekens. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer!
5 – Leg de capuchondelen met de goede kanten op elkaar aan beide kanten van de middenstrook en stik de
naden. Vouw de naden naar het midden en stik ze naar wens aan de goede kant door. Doe hetzelfde met de
voeringcapuchondelen.
6 – Speld de buitenste capuchon in de hals en stik hem vast.
7 – Geef aan de korte kant van het zoomboord het midden aan met een speld. Stik dit boord ENKEL aan de
vest-onderkant vast, maar slechts over een stukje van 10 cm.
8 – Sluit de schoudernaden van de beleggen. Speld en stik de voeringcapuchon in de hals van het beleg.
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Stik naar wens in het midden een ophanglusje mee.
9 – Het het belegdeel met capuchon goede kanten op elkaar op het vest, de onderste rand van het beleg
met de goede kanten op elkaar aan het vrije gedeelte van de zoomboord spelden en vaststikken.
10 – Leg de twee deeltjes van de kinbescherming met de goede kanten op elkaar en stik de ronding. Knip de
naadtoeslag korter, keer de kinbeschermer en strijk hem plat.
11 – Speld de rits met de tandjes naar buiten wijzend, goede kanten op elkaar op de voorranden van het
vest. Vouw de overhangende uiteinden aan de bovenkant naar binnen. De rits eindigt in het midden van het
zoomboord bij de speld. Leg de kinbescherming aan één kant met de helft onder de rits, speld hem vast en
vouw de tweede helft over de rits heen en zet hem vast. De rechte kant van de kinbeschermer lopen gelijk
met de voorrand en sluiten de ritsbovenkant netjes af. Sluit de rits voorzichtig om te kijken of de deelnaden
op elkaar aansluiten (als die er zijn). Stik de rits vast met een ritsvoetje.
11 – Speld het beleg en de voeringcapuchon g.k.o.e. in het vest. Keer het vest en stik beide lagen langs de
buitenranden op elkaar. Stik op sommige plaatsen vlak naast de vorige naad zodat je de eerste naad niet
meer ziet.
12 – Vouw de zoomboord dubbel en speld hem gelijkmatig uitgerekt vanuit middenachter aan de onderkant
vast. Bij de beleghoeken tussen beleg en vest de al genaaide naad ertussenuit halen. Stik de
zoomboordnaad, die begint en eindigt 2-3 cm binnen het beleg.
13 – Duw de voorranden van het vest naar buiten en stik ze door. De naadtoeslag van de schoudernaden
van het vest en het beleg met een paar steekjes op elkaar stikken. Het achterpandbeleg gelijkmatig zonder
plooien op het achterpand spelden en van binnen uit van schoudernaad tot schoudernaad op de
naadtoeslag van het beleg doorstikken. LET OP !!! kies een kleur voor het ondergaren dat qua kleur past bij
de buitenste stof. Je kunt ook het beleg met de hand met kleine onzichtbare steekjes vastzetten.
14 - Sluit de stroken voor de mouwboordjes tot een ring en vouw ze dubbel. Speld de boordjes in de
mouwen, goede kanten op elkaar. Zorg dat de naad van de mouw op de naad van het boordje valt. Stik het
boordje iets uitgerekt vast. KLAAR!!
Werkbeschrijving: Sky met binnen-liggende zakken
1 - Knip voor deze versie het patroondeel 8 vier keer uit wat dunnere stof zoals tricot. Knip uit het
patroondeel van de zak de zakingang uit en teken deze over op twee zakdelen. Verstevig op die plaats de
zak en het voorpand de stof met vlieseline.
2 – Leg de zak met de goede kanten op elkaar op het voorpand (de hoeken vallen op elkaar van zak en
voorpand) en speld ze bij de zakingang vast. Stik met een kleine steeklengte één keer om het rechthoekige
patroondeel van de zakingang. Knip met een scherp schaartje de zakingang netjes in het midden door en de
hoeken schuin tot vlak voor de hoeknaad.
3 – Vouw de zak door het gat naar binnen. Werk de zakingang netjes in model en stik hem aan de goede
kant door. De uiteinden van de zakingang kunnen naar wens versierd en verstevigd worden met kleine
driehoekjes van nepleer.
4 – Leg de twee andere zakdelen goede kanten op elkaar op de zakken. Speld de ronding op elkaar en stik
ze vast. Stik alleen de zakdelen, niet het voorpand meestikken. De nog losse kanten aan de zoom en
zijnaad vast stikken. Maak het vest verder zoals boven beschreven bij stap 3 t/m 14.
Werkbeschrijving: Sky met kraag en deelnaad
1 – Knip de patroondelen van voor- en achterpand bij de lijnen voor de deelnaden door en knip de
verschillende delen apart met naadtoeslag uit de stof.
2 – Speld en stik de patroondelen van achterpand met de goede kanten op elkaar. Doe hetzelfde met de
voorpanddelen. Ook in de mouw kunnen deelnaden gemaakt worden. Maak het vest zoals boven
beschreven maar maak ipv de capuchon de kraag van buitenste en voeringstof.
Alternatiee werkwijze zonder beleg:
Als het vest zonder beleggen genaaid moet worden, kan de rits ook volgens de volgende beschrijving
ingezet worden: http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/detailanleitungen-maentel-jacken/25detailanleitungen/1231-reissverschluss-mit-webband-einnaehen
Wel moet de capuchon dan eerst gevoerd worden en de beide capuchons op elkaar genaaid zijn behalve de
korte rechte voorrand. Er kan een afwerkstrook van tricot worden gebruikt om de halskant af te werken als
de capuchon in de hals is genaaid.
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