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Rose is een patroon van een shirt met heel wat variaties. Hij valt in de wijdte en lengte normaal en kan ook
voor jongens gemaakt worden als de taillering recht getrokken wordt. Dit shirt kan met of zonder capuchon
gemaakt worden, met of zonder zakken en het bijzondere aan dit shirt is: je kunt een bandje of strook
uitgerekte tricot door de tunnel van de hals of capuchon rijgen en deze tot een strik knopen. Natuurlijk
moet dat niet per se.
Je kunt ook nog kiezen tussen lange mouwen, ¾- mouwen.
Lady Rose kan gemaakt worden van tricot, interlock en dunne gebreide stoffen.
Op dit patroon staat dubbele maten vanaf 74/80 t/m 158/164.
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk.
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een
goed passend shirt en pas daarna lengte en/of wijdte aan of kies een andere maat!
Maat
74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
borstwijdte

57

60

62

65

68

72

78

84

heupwijdte

57

60

62,5

65,5

67

70

75

80

ruglengte

32

36

40

44

48

52

56

60

lange mouw

26,5

31

35,5

40

45

50

54

58

halstunnel lengte

30,2

32,7

35,3

38,2

42,1

44

46,1

48,2

capuchontunnel
lengte

43,6

48

51,8

55,3

59,5

61,4

64,6

67,1

134/140

146/152

158/164

Materiaal/ maten

74/80 86/92 98/104 110/116 122/128

stof, 140 cm
met capuchon
(gevoerd) in cm

75

80

85

90

95

100

120

140

stof, 140 cm
zonder capuchon

45

45

50

55

60

65

95

130

verder nog

Boordstof of tricot met elasthan
Afhankelijk van de gekozen versie voor hals of capuchon, zakingangen of
mouwboordjes. Nog een strook tricot of elastisch band

Kniplijst: versie met capuchon en lange mouwen
1 – voorpand
1x aan de stofvouw
2 – achterpand
1 x aan de stofvouw
3 – mouw
2x
4 – capuchon
2x
Boordje voor de capuchontunnel volgens tabel (houd rekening met de rekbaarheid van de stof!)
lange strook tricot, ca. 3 cm breed als koord
Kniplijst: versie met zakken en ¾ mouwen met boordjes
1 – voorpand
1x aan de stofvouw
2 – achterpand
1 x aan de stofvouw
3 – mouw
2 x (tot aan de ¾ patroonlijn!)
5 – ¾ mouwboord
2 x aan de stofvouw
6 – zakbeleg
2x
7 – zak
2x
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Boordje voor de halstunnel volgens de tabel (denk aan de verschillende rekbaarheid van stoffen en
boordstoffen)
2 x boordje voor de zakingang 3-4 cm breed incl. naadtoeslag
lange strook tricot, ca. 3 cm breed als rekbaar koord
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 rekbare stof.
Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.
Een filmpje met uitleg is hier te vinden: http://www.youtube.com/mialuna24

Werkbeschrijving: versie met capuchon en lange mouwen :
1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens
over op de stof. De capuchon kan naar wens ook met de korte voorrand aan de stofvouw gelegd
worden en zo zonder naad geknipt.
2. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Sluit de schoudernaden. Zet de mouwen in
de armsgaten en let daarbij goed op de patroontekens. Leg het shirt weer met de goede kanten op
elkaar en sluit mouw- en zijnaad in één keer.
3. Leg de buitenste capuchondelen met de goede kanten op elkaar en sluit de ronde naad. Als de
capuchon niet aan de stofvouw is geknipt, sluit dan ook de middenvoornaad. Doe hetzelfde met de
voeringcapuchon.
4. Meet de juiste lengte voor je tunnelstrook op. Vouw de korte uiteinden ca 1,5 cm naar binnen en
vouw dan de hele strook in de lengte dubbel. Speld het boordje dubbel vanaf het patroonteken aan
de rand van het buitenste capuchondeel vast. Stik hem lichtjes uitgerekt rondom op de
naadtoeslag vast.
5. Schuif de beide capuchons met de goede kanten in elkaar, het boordje ligt tussen beide capuchons
in en wijst naar binnen. Stik alle lagen langs de voorrand op elkaar. Stik na het keren de rand aan de
goede kant naar wens door, dit hoeft niet!
6. Geef op het shirt middenvoor en middenachter van de hals aan met een speld en zet de capuchon
met voor- en middenachternaad op de respectievelijke speld vast. Stik de capuchon rondom in de
hals. Vouw naar wens de naadtoeslag in het shirt en stik hem aan de goede kant door.
7. Zoom het shirt bij mouwen en zoom.
8. Trek aan de tricotstrook zodat hij mooi oprolt. Rijg de strook met een veiligheidsspeld in de tunnel
van de capuchon en knoop de uiteinden in een strik.
9. KLAAR !

Werkbeschrijving: versie met zakken en ¾ mouw met boordjes
1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens
over op de stof. De zakingangen in het voorpand en in het zakbeleg moeten zonder naadtoeslag
geknipt worden.
2. Vouw het boordje voor de zak in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Speld hem goed uitgerekt
langs de naadtoeslag van de zakingang van het voorpand. Stik hem vast en rek daarbij het boordje
uit en niet de zakingang. Leg het zakbeleg met de goede kanten op elkaar op het shirt langs de
zakingang, het boordje ligt ertussen in. Stik de drie lagen van de zakingang. Vouw het beleg naar
binnen en stik naar wens de zakingang door.
3. Speld de zakken onder de zakbeleggen, stik de ronding. Stik naar wens de zak aan de goede kant op
het shirt door.
4. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Sluit de schoudernaden. Stik de mouwen
in de armsgaten en let daarbij goed op de patroontekens. Leg het shirt weer met de goede kanten
op elkaar en sluit mouw- en zijnaden in één keer.
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5. Meet de juiste lengte voor je tunnelstrook op. Vouw de korte uiteinden ca 1,5 cm naar binnen en
vouw dan de hele strook in de lengte dubbel. Speld het boordje dubbel vanaf het patroonteken aan
de rand van het buitenste capuchondeel vast. Stik hem lichtjes uitgerekt rondom op de
naadtoeslag vast.
6. Vouw de mouwboordjes dubbel, ze worden naar het midden toe smaller. Vouw ze dubbel, de goede
kant buiten en stik ze iets uitgerekt aan de mouwen, de naden vallen op elkaar.
7. Zoom het shirt.
8. Trek aan de tricotstrook zodat hij mooi oprolt. Rijg de strook met een veiligheidsspeld in de tunnel
van de capuchon en knoop de uiteinden in een strik.
9. KLAAR!

Variatie: opgestikte zakken
1. Knip het voorpand zonder zakingangen. Knip het patroondeel voor de zak (patroondeel 7) 4 keer: 2
keer uit dubbele stof.
2. Leg de zakken met de goede kanten op elkaar en stik de rondingen, de rechte kanten blijven open.
Keer de zakken en stik de zakingangen door.
3. Speld de zakken op het voorpand en stik ze langs de grote ronding op het shirt vast. Maak het shirt
verder zoals boven beschreven.

Variatie: doorlopend hals-capuchonboordje
1. Als je geen tunnel wilt langs de hals of capuchon, stik dan de boordstrook aan de korte kanten dicht.
(Denk aan de rekbaarheid van de boordstof, deze kan afwijken van onze tabel. Knip het boordje
eventueel langer of korter!).
2. Vouw het boordje dubbel, de goede kant ligt binnen. Verdeel het boordje en de hals/capuchonrand
in vier gelijke delen en speld het boordje op die punten vast. Stik het boordje uitgerekt in de
hals/capuchon. Vouw het boordje in het shirt en stik het naar wens aan de goede kant door.

Variatie: boordje in gewenste lengte
1. Aan de mouwen kan een boordje vastgezet worden in iedere gewenste lengte. Sluit het boordje,
vouw het dubbel en zet het aan de mouw.
2. Kort de mouw zover in als het boordje lang is. Denk er wel aan om naadtoeslag aan de knippen.
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