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Hoodie 
by mialuna24.de 

 
„Comet“ is een sportieve hoody, die in de lengte tot over de billen valt. Hij heeft aan de voor- en achterkant 

deelnaden en een omhooggetrokken capuchon waarvan de deelnaden optisch doorlopen in de raglannaden. 
Er kunnen naar wens nestels en koord in de capucon worden gemaakt. Het patroon heeft ook een 

sjaalkraag als variatie.  
 

Op dit patroon staan de mater 44 t/m 56.         
                                                                                              

Gebruik bij voorkeur niet al te dunne rekbare stoffen zoals joggingstof, wintertricot, rekbare badstof, 
nickyvelours of fleece (evt. ook Interlock und tricot) 

 
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 eventueel de wijdte of lengte aan!   

maten 44 46 48 50 52 54 56 

borstwijdte 108 114 120 126 132 138 144 

ruglengte   70 70 70 75 75 75 75 

mouwlengte 72,9 72,9 73,3 73,9 74,5 75,1 75,7 

stof, 140 cm met 
capuchon   

185 190 200 210 215 220 235 

stof, 140 cm met 
kraag      

200 230 230 245 250 260 260 

verder nog boordstof of tricot met minstens 5% elasthan, naar wens nestels, koord of veters                         

      
 
Kniplijst : 
1 – voorpand, midden     1x  aan de stofvouw 

2 – zijvoorpand         2 x 
3 – achterpand, midden     1 x aan de stofvouw   
4 – zij-achterpand             2 x 
5 – mouw              2 x 
6 – zak       1 x aan de stofvouw 
7 – mouwboord*               2x 
8 – zoomboord*                            1 x aan de stofvouw 
9 – capuchon midden   1 x buiten, 1 x voering 
10 – capuchon-zijkant      2 x buiten, 2 x voering 
11 – capuchondeeltje voor     1 x buiten, 1 x voering 
12 – kraag (ipv capuchon!)              2 x aan de stofvouw  
 
* Op de patroonden 1 t/m 5 staan de zogenaamde boordjes-afkniplijnen. Dat houdt in: als de hoody met 
boord gemaakt moet worden, knip dan dit stuk van het patroon af. Als er geen boordjes gebruikt worden, 
knip dan de hele lengte. Een Long-Hoody kun je maken, als je aan de totale lengte ook nog een boordstrook 
vast naait.  

 
Knippen boorden               
Omdat boordstof verschillende rekbaarheid heeft, de boord zelf aan de taillewijdte aanpassen en iets 
uitgerekt vastnaaien.          
De maten in de tabel zijn zonder naadtoeslag! 

cm 44 46 48 50 52 54 56 

7 - mouwboordjes  16 x 23,5  16 x 24  16 x 24,5  16 x 25,5  16 x 26  16 x 26,5  16 x 27  

8 - zoomboord    16 x 104  18 x 110  18 x 116  18 x 122  18 x 128  18 x 134  18 x 140  
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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. Naar wens kunnen 
in de deelnaden paspels worden meegenaaid. Gebruik hiervoor het ritsvoetje.                        
  
Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.   
Een filmpje met uitleg is hier te vinden: http://www.youtube.com/mialuna24 

 
 
Beschrijving: Big Lady Comet met capuchon 
 
1 – Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Alleen de zakingangen worden ZONDER 
naadtoeslag geknipt. Neem alle patroontekens over op de stof. 
2 – Knip een strook tricot of dunne boordstof van 4 cm breed voor het afwerken van de zakingangen. De 
lengte hangt af van de maat en kun je afmeten aan de zakrand. Stik de strook met de goede kant op de 
binnenkant van het voorpand. Stik de strook iets uitgerekt langs de zakingang vast. Vouw de strook voor de 
helft naar binnen, vouw hem dan om de rand heen, speld hem en stik hem aan de goede kant door.                                   
3 – Leg de zak op het voorpand en let daarbij op de patroontekens. Stik de bovenkant van de zak met een 
brede siersteek vast of vouw de naadtoeslag aan de bovenkant naar binnen en stik de zak door. Stik de 
zijkanten en aan de onderkant op het voorpand door om verschuiven tegen te gaan.                  
4 – Stik de zijvoorpanden met de goede kanten op elkaar aan het voorpand. Stik de naden naar wens met 
een siersteek aan de goede kant door. 
5 – Stik de zij-achterpanden aan het achterpand, goede kanten op elkaar. Stik ook hier de naden naar wens 
door.  
6 – Speld de mouwen eerst aan het voorpand, daarna ook aan het achterpand. Stik naar wens de naden 
aan de goede kant weer met een siernaad door.              
7 – Sluit de mouw- en zijnaad in één keer.                          
8 – Speld de capuchonzijkanten aan de capuchonmiddenstrook en stik ze vast. Stik de naden door. Speld en 
stik het kleine capuchondeeltje voor aan de zijdelen en stik ze vast. Stik ook hier de naden door. Maak de 
voeringcapuchon op dezelfde manier.                                      
9 – Maak nestels in het buitenste kleine capuchondeel, let op de patroontekens. Strijk eerst aan de 
binnenkant een stukje vlieseline en bij gebruik van dunne stoffen ook nog een stukje stof extra. Knijp de 
nestels dan volgens de beschrijving vast.            
10 - Leg de beide capuchons met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand. Keer de capuchon en stik 
de rand smal door. Als er nestels in de voorkant zijn gemaakt, stik dan  2 tot 3 cm naast de eerste naad nog 
een naad, zo ontstaan een tunnel. Leg de capuchons bij de hals netjes op elkaar en stik ze op de 
naadtoeslag op elkaar om wegglijden te voorkomen.                 
11- Speld de capuchon in de hals. De naden van de capuchondeling en de voorste mouwnaden vallen op 
elkaar. Stik eerst de naden vast en stik dan de capuchon verder rondom in de hals.                                                                               
12-  Voor de versie met boordjes, het boordje tot een ring sluiten. Vouw het boordje in de lengte dubbel, de 
goede kant buiten. Speld de dubbele open kant aan de mouwzoon, de naden vallen op elkaar. Stik het 
boordje vast. Naar wens kunnen er duimsgaten in de boordjes worden gemaakt. De beschrijving daarvan is 
te vinden op de site www. farbenmix.de bij de “Anleitungen.” 
13 – Voor het zoomboordje het shirt en het boord in vier gelijke delen verdelen en spelden. Stik het boord 
vast.  
14 – Als er geen boordjes moeten komen, vouw dan alle zomen naar binnen en stik ze door. 
15 – Rijg naar wens een koord of veter in de capuchon met behulp van een veiligheidsspeld. KLAAR! 
 
 
Variatie met opgestikte zak 
 

1 – Als de zak op het voorpand genaaid moet worden, knip dan patroondeel 6 met zakingangen. Het 
middelste voorpand krijgt rechte zijkanten.                                               
2 – Werk de zakingangen af zoals beschreven bij punt 2. Speld de zak volgens de patroontekens op het 
voorpand. Vouw de bovenkant 1 cm naar binnen en stik hem vast. Stik de rest van de zak op de naadtoeslag 
vast en werk verder zoals beschreven vanaf punt 4.   
 
 
Variatie: capuchon met boordje 
 
1 – Maak het shirt zoals boven beschreven t/m punt 8. tellen. Knip een strook tricot of boordstof van 4 cm 

http://www.youtube.com/mialuna24
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breed. De lengte moet iets korter zijn dan de capuchonrand. Sluit de strook tot een ring en vouw hem in de 
lengte dubbel, de goede kant buiten. Stik de strook iets uitgerekt langs de buitenste capuchon-voorrand. 
2 – Speld de beide capuchons met de goede kanten in elkaar, het boordje ligt nu tussen de buitenste en 
voeringcapuchon in. Stik de rand, keer de capuchon en stik de naad aan de goede kant door.            
3 – Maak het shirt verder zoals boven beschreven. 
 
 
Variatie “sjaalkraag“ 
 
1 – Knip ipv de capuchon de kraag volgens de kniplijst. Als de kraag omgeklapt gedragen wordt, moet bij de 
voeringstof rekening gehouden worden met de richting van het motief. De kraag kan naar wens langer en 
hoger geknipt worden.                                                                                                       
2 – Naar wens volgens de patroontekens nestels in de buitenste kraag of voeringkraag knijpen. Strijk wel 
eerst een stukje vlieseline op de binnenkant van de stof en bij dunne stoffen nog een extra stukje stof.                                                
3 – Leg de beide kraagdelen met de goede kanten op elkaar en stik ze op elkaar. Schuif beide kragen met 
de goede kanten in elkaar en stik de bovenkant. Keer de kraag en stik de bovenkant door. Stik voor een 
tunnel nog een naad 2 tot 3 cm naast de eerste naad.    
 
4 – Speld binnen- en buitenste kraag netjes op elkaar aan de halskant en speld hem daarna in de hals. Stik 
hem vast en stik de naadtoeslag in het shirt door.   
5 – Rijg een koord of veter in de tunnel. 
 KLAAR!! 

 
 


