
 

XOLO               farbenmix.de 
 

 

 

Seite 1 von 4 ©2013 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 

Iedere ochtend zoeken naar de juiste kleren? Met XOLO is dat afgelopen! 

 

Als het ‘s morgens nog kil is, kan het hesje over de trui heen aangetrokken worden en dit hesje 

kan later weer uit als het wat warmer wordt.                                            

Dit driedelige stelletje bestaat uit een eenvoudige broek, een shirt met knoopbare punten en een 

kort hesje dat lekker ruim valt. Alles bijelkaar wordt het een leuke laagjescombi die ideaal is voor 

peuters en kleuters.                            

 

Maak je meerdere setjes tegelijk, dan kun je de onderdelen onderling combineren en zo krijg je 

steeds weer een ander setje met een eigen look. 

 

De clou zit hem in de grappige punten. Die kunnen los hangen en iedere beweging meedoen, of 

geknoopt worden. Sowieso trekt dit shirt zeker de aandacht!  

 

XOLO heeft geen sluitingen en daarom kunnen kleine kinderen zich snel zelf aankleden. XOLO is 

gemakkelijk te maken en ook snel klaar dus zeker een geschikt patroon voor beginnende 

naaisters! 

Met een lockmachine is dit stelletje nog veel sneller klaar, maar met de normale 

huishoudnaaimachine gaat het natuurlijk ook!          

 

Afhankelijk van de gebruikte stof, kan dit setje het hele jaar gedragen worden. Voor warmere 

dagen is de broek lekker van tricot, poplin of dunne spijkerstof. De puntentrui en het hesje zijn 

dan het prettigst van tricot. Als het dan kouder wordt, is fleece, nickyvelours of joggingstof lekker 

warm.                                                                  

 

De broek en het hesje zijn gemakkelijk in de lengte aan te passen, zo kun je het setje naar wens 

naaien. In de zomer en herfst is de broek ook in 7/8-lengte erg leuk!        

Grote applicaties of andere versieringen met borduurtjes of strijkmotieven vinden voldoende 

plaats op dit stelletje en maken haar uniek! 

 

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 gemaakte kledingstuk. 

 

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

S
h

ir
t 

bovenwijdte 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 72 cm 

lengte voor  32 cm 35 cm 40 cm 46 cm 52 cm 

schouderbreedte 4,3 cm 4,6 cm 5,0 cm 5,5 cm 6,2 cm 

mouwlengte 24 cm 28 cm 34 cm 41 cm 46 cm 

Stof (140 cm breed) 85 cm 90 cm 95 cm 105 cm 115 cm 

H
e
s
je

 

bovenwijdte 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 72 cm 

lengte voor  26 cm 29 cm 34 cm 40 cm 46 cm 

schouderbreedte 3,6 cm 4,0 cm 4,4 cm 4,8 cm 5,2 cm 

Stof (140 cm breed) 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 55 cm 

http://www.farbenmix.de/
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B
r
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De wijdte die nodig is om 

de broek zonder sluiting 

aan te krijgen 

53 cm 56 cm 58 cm 60 cm 63 cm 

zijlengte   33 cm 42 cm 53 cm 64 cm 74 cm 

Stof (140 cm breed) 45 cm 50 cm 65 cm 75 cm 85 cm 

fournituren elastiek  

 

 

Knippen             

Bij het gebruik van verschillende stoffen, is het handig om deze voor het knippen eerst te wassen 

of goed te spoelen, zodat daarna de kleuren niet meer door kunnen lopen en de krimp eruit is.  

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 

patroontekens over op de stof.                                                                                                                                              

Een naadtoeslag van 0,75 cm is handig.                

Meer precieze aanwijzingen staan onder het kopje „knippen” bij ieder kledingstuk afzonderlijk. 

 

 

Kniplijst         

Shirt 

 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 3 - mouw  2 x aan de stofvouw 

 4 - capuchon 2 x 

 

Hesje    

 5 - voorpand   1 x aan de stofvouw 

 6 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 

Broek 

 7 - voorbeen  2 x 

 8 - achterbeen 2 x 

 

 

Werken met rekbare stoffen:                

Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken zoals een locksteek of een smalle zigzagsteek. 

Voor het doorstikken moet ook een rekbare steek gebruikt worden zoals bv. een driegedeelde 

zigzagsteek.  

Gebruik bij voorkeur een tricot(ballpoint) naald of een stretchnaald in de naaimachine. 

Een uitvoerige stap-voor-stap beschrijving met foto’s voor het werken met een tricot 

afwerkstrook is te vinden op onze homepage onder www.farbenmix.de – Anleitungen en dan 

klikken op de Ned. vlag. 

 

 

Trui met punten 

Deze trui valt lekker ruim en staat leuk bij smalle en stevige kinderen. De punten wiebelen bij 

iedere beweging mee en kunnen los hangen maar naar wens ook geknoopt worden.                                                      

Werk alle patroondelen rondom af.      

Van de capuchon kunnen de middenachter- en bovennaad alsook de punten samen na het naaien 

afgewerkt worden.                           

De onderste zoomkant van de trui kan ook aan het einde rondom afgewerkt worden.               

Als de stoffen erg rekbaar zijn, kunnen ze beter met de lockmachine in elkaar gezet worden. 
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Knippen     

Knip alle delen uit rekbare stof met een naadtoeslag van 0,75 cm. De voorrand van de capuchon 

en de mouwzomen krijgen een naadtoeslag van 2 cm. 

 

Werkwijze 

1. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. 

Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik hem aan de goede kant door.                                                                         

2. Zet de mouwen in de armsgaten.                    

3. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één 

keer.         

4. Leg de capuchondelen met de verkeerde kanten op elkaar en stik ze dicht. Begin daarbij 

bovenaan de voorkant en eindig bij de middenachternaad. Als de delen nog niet zijn 

afgewerkt, kan dit nu ook samen tegelijk worden gedaan (bijv met de locker of met een leuke 

zigzagsteek). Als deze naad met de lockmachine wordt gesloten, begin dan vooraan en stik 

door tot het einde van de punt. Draai de capuchon om en begin opnieuw tot de volgende 

punt. Dan een derde keer draaien en van de tweede punt in één keer tot het einde 

middenachter stikken.                                                                                                           

5. Vouw de brede naadtoeslag aan de voorrand van de capuchon naar binnen en stik hem vast 

met een brede siersteek vanaf de goede kant.                                                        

6. Zet de capuchon met behulp van de patroontekens in de hals: de voorranden van de 

capuchon vallen iets over elkaar heen. Het is gemakkelijker als de capuchon eerst gespeld 

wordt en daarbij het midden voor en -achter van de hals met een speld wordt aangegeven.                                                                       

Vouw de naadtoeslag in de hals en stik hem met een goed-rekbare steek door.                                                                                                                                                      

7. Vouw de zoomtoeslag van de mouwen naar binnen en stik de zoom met een rekbare steek 

vast.             

Als de zoom nog niet is afgewerkt, doe dit dan nu en vergeet de punten van de trui niet.  

 

 
Broek      

De broek valt lekker ruim en zit nergens strak zodat hij heerlijk zit. De lengte kan naar wens 

langer en korter worden gemaakt. In de zoom van de broek kan ook een tunnel met elastiek 

worden gemaakt, zo glijdt hij niet over de voeten en kan heel lang meegroeien. Neem voor erg 

stevige kinderen een maatje groter en kort de lengte dan naar wens in.                                                     

Werk alle patroondelen rondom af.      

Als  de stof te erg rekt, gebruik dan liever de lockmachine om de delen in elkaar te zetten.     

 

Knippen     

Knip de patroondelen met naadtoeslag uit rekbare stof.Geef op de patroondelen van stof duidelijk 

aan wat middenachter is en wat de zoom is, omdat de boven- en onderkant bij de broekpanden 

vaak verwisseld worden, vooral in de kleine maatjes. 

 

Werkwijze 

1. Leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar op de achterpanden. Sluit de binnen- en 

buitenbeennaden. Keer één broekpijp.               

2. Schuif het andere been in de gekeerde broekspijp zodat de goede kanten op elkaar liggen. 

Stik de kruisnaad.  

3. Vouw de bovenkant van de broek volgens de patroontekens naar binnen en stik hem vast. 

Laat middenachter een stukje open voor het elastiek. rijg elastiek in de tunnel. Stik het 

elastiek op de juiste wijdte dicht en sluit de tunnel. Stik naar wens een stukje band mee om 

aan te geven dat dit de achterkant van de broek is.                                                                                                                     

4. Zoom de benen. Naar wens kan hier in de zoom ook elastiek geregen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Hesje    

Het hesje valt kort en ruim. Het past zonder moeite over de trui heen en zorgt zo voor een leuke 

laagjeslook   Werk alle patroondelen rondom af, maar dit kan ook achteraf gebeuren.  

Als de stof erg rekt, kan het hesje beter met de lockmachine in elkaar gezet worden.                                                                     

Knippen     

Knip alle patroondelen met een naadtoeslag van 0,75 cm. 

De armsgaten en de hals kunnen ook met een reep tricot worden afgewerkt: knip dan bij de hals 

en armsgaten geen naadtoeslag aan en knip nog een strook rekbare tricot van ca 4 cm breed. 

Ook niet, als de hals en armsgaten alleen maar met de locker of met een leuke zigzagsteek 

worden afgewerkt en niet worden omgevouwen. Worden ze wel naar binnen gevouwen, dan is de 

naadtoeslag wél nodig. De zoom heeft een naadtoeslag van 2 cm. 

Werkwijze      

1. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Sluit de zij- en schoudernaden.  

2. Hals en armsgaten afwerken:  meet de wijdte van de armsgaten en de hals en trek daar 

30 % vanaf: dit wordt de lengte van de afwerkstrook met nog 1,5 cm voor de naadtoeslag. 

Het hangt van de rekbaarheid van de tricot af, soms kan er meer of minder lengte nodig zijn.                                                                              

3. Sluit de afwerkstrook tot een ring.                                       

4. Keer het hesje. Stik de afwerkstrook met de goede kanten op elkaar uitgerekt aan de hals. 

Zorg dat de naad van de afwerkstrook op de zijnaad van het hesje valt.       

5. Vouw de strook om de naadtoeslag naar binnen. Stik de strook vanaf de goede kant met een 

rekbare steek door. Knip het teveel van de strook aan de binnenkant voorzichtig weg. Laat 

ongeveer 2 mm staan. Werk de armsgaten op dezelfde manier af.                                                                                                             

6. Hals en armsgaten omzomen: alle randen afwerken. Dan de naadtoeslag naar binnen 

vouwen en goed strijken en vastspelden. Stik de zoom met een rekbare steek vanaf de goede 

kant vast.                                                                         

7. Hals en armsgaten zonder zoom of afwerkstrook:  werk de randen af met een 

zigzagsteek, een locksteek of met de locker.                 

8. Zoom de onderkant.                                                                                                                                                      

Klaar! 


