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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag 

verkocht worden. Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te 

produceren. 

Dit leuke pittige raglanshirt moet je gewoon hebben! 

 

De wijde gepofte mouwen geven het shirt een beetje een folkoristisch karakter. Het model sluit 

door de getailleerde vorm iets aan en onderstreept daarmee de vrouwelijkheid.     

 

Dit shirt kan heel goed uit verschillende stoffen gecombineerd gemaakt worden en restjes kunnen 

hierin goed worden verwerkt. Beginnende naaisters kunnen het beste gebruik maken van niet al te 

rekbare tricots. Gevorderden kunnen naar eigen inzicht te werk gaan! 

Voor de onderste mouwdelen kan ook niet-rekbare stof gebruikt worden.  

Gebruik voor de afwerkstroken en de mouw-middenstukken bv. restjes stof, bonte sierbandjes, 

gehaakte randjes, strookjes leer enz. Natuurlijk kan dit shirt ook met korte mouwen gemaakt wor-

den.                                   

 

Dit shirt valt een beetje ruim. Wil je een wat meer aangesloten model, kies dan een maatje kleiner.                    

 

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 kant en klare kledingstuk. 

Materiaal/maten  

S 

34/36 

158/164 

M 

38/40 

170/176 

L 

42/44 

XL 

46/48 

XXL 

50/52 

bovenwijdte 83 cm 91 cm 99 cm 111 cm 123 cm 

mouwlengte 68 cm 69 cm 70 cm 71,5 cm 73 cm 

lengte vóór 68 cm 70 cm 72 cm 81 cm 82 cm 

taillewijdte 72 cm 80 cm 88 cm 100 cm 112 cm 

zoomwijdte 90 cm 98 cm 106 cm 120 cm 132 cm 

stof, tricot 

(140 cm breed)  
160 cm 165 cm 165 cm 175 cm 180 cm 

stof, afwerkstrook   

(140 cm breed)  
50 cm 51 cm 52 cm 55 cm 60 cm 

Naar wens: elastiek voor 

in de mouwzoom  2 x 
18 cm 19 cm 20 cm 21 cm 22 cm 

fournituren evt. smal elastiek     
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knippen     

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de rekbare stof. Let op de 
draadrichting. De middelste mouwdelen (patroondeel 4)  en de afwerkstrook (patroondeel 6 en 7) 
van niet-rekbare stof knippen. 
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
 

Let op: neem voor het knippen van de stof de maten heel goed op en vergelijk ze met de eigen 
maten. Vergelijk vooral het patroon van het middelste mouwdeel en van het elastiek met de om-
vang van bonenarm en pols. Pas eventueel de wijdte van het mouwstuk en het elastiek aan.  
De afwerkstrook moet schuingeknipt worden, zodat er nog wat rek in de strook zit. Er kan ook 
biaisband gebruikt worden.  
Eenvoudige shirtversie: de mouwen kunnen als één geheel geknipt worden. Leg daarvoor de 
patroondelen van de mouw aan elkaar en trek langs de zijkant een rechte lijn.                                                                                   
 

Kniplijst        
 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw, boven 2 x 
 4 - mouw, midden 2 x 
 5 - mouw, onder  2 x 
 6 - afwerkstrook , mouwzoom    2 x 
 7 - afwerkstrook, hals        1 x aan de stofvouw 
 

Werkwijze 
Stik de delen met de lockmachine in elkaar of gebruik een smalle zigzagsteek van de naaimachine.    
Als de mouwen niet met deelnaden worden gemaakt, vervallen punten 2 en 3 van de beschrijving.               
 

1. Werk alle patroondelen af.    

2. Rimpel de onderkant van de bovenmouw volgens de tekens van het patroon. Gebruik hiervoor 
een dikke draad en zigzag hier overheen. Steek NIET in de draad, maar erover heen. Trek de 
draad aan en verdeel de rimpelingen gelijkmatig tot de juiste wijdte.                                                        
Stik de bovenmouw met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het middenstuk en stik hem 
aan de goede kant op het middenstuk door.                        

3. Rimpel de bovenkant van de ondermouw volgens de tekens gelijkmatig tot de juiste wijdte in 
en stik de ondermouw aan het middenstuk. Vouw de naadtoeslagen naar het middenstuk en 
stik ze aan de goede kant door.                                            

4. Stik de mouwen volgens de tekens g.k.o.e. aan het voor- en achterpand.       

5. Rimpel de bovenkant van de mouw in tot de aangegeven wijdte (12 cm). 

6. Rimpel het voorpand aan de bovenkant tussen de tekens in tot de aangegeven wijdte (11 cm). 

7. Stik de uiteinden van de afwerkstrook g.k.o.e. naar binnen.               

8. Speld de afwerkstrook met de goede kant aan de binnenkant van de hals. Kijk daarna even of 
de wijdte klopt. Stik de strook vast en knip de naadtoeslag wat korter.                                                                                                                              

9. Vouw de strook naar de goede kant, vouw de naadtoeslag naar binnen en speld de strook aan 
de goede kant rondom vast. Stik de strook vlak langs de rand vast. 

10. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de mouw- en zijnaden in één keer.                               

11. Rimpel de mouwzoom tot de gewenste wijdte.          

12. Stik de uiteinden van de afwerkstrook voor de mouwzoom g.k.o.e. tot een ring.                   
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13. Speld de afwerkstrook met de goede kant aan de binnenkant van de mouw. Kijk nog even of de 
wijdte klopt. Stik de strook vast en knip de naadtoeslag korter.                                                                                                           

14. Vouw de strook naar de goede kant, strijk de naadtoeslag naar binnen, speld hem rondom vast 
en stik hem vlak langs de kant.        
Een andere mogelijkheid: vouw de mouwzoom ca. 1 cm naar binnen en stik hem vast. Laat 
een klein stukje open voor het elastiek. Rijg elastiek in de tunnel en trek het tot polswijdte aan. 
Stik de uiteinden van het elastiek met een zigzagsteekje op elkaar vast en sluit de tunnelope-
ning. 

15. Maak een zoom onderin het shirt met een rekbare steek (zoals bv een driegedeelde zig-
zagsteek). 

 

KLAAR ! 

 

Veel plezier en succes met FLORINA! 


