
    

 
Tuniek AMELIA 
 

  
  

Seite 1 von 3                      ©2008 * farbenmix.de * Sabine Pollehn 
 

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. 

Deze tuniek is supersnel klaar en trendy op een legging, maillot of skinny-jeans.                 

 

Simpel over een t-shirt heen en in de zomer zonder verder iets, een heerlijk-draagbaar kledingstuk! 

 

Alle stoffen met lichte rek, zoals bv tricot, fleece, bouclé, rekbare borg, nickyvelours zijn geschikt 

voor dit patroon! 

 

Bij stoffen die niet rafelen kunnen de randen onafgewerkt blijven. Zo kunnen beginners met weinig 

moeite een uniek model maken!   

 

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 M L XL XXL 

bovenwijdte       83 cm 91 cm 99 cm 122 cm 134 cm 

schouderbreedte/mouwlengte 16,8 cm 17,2 cm 17,8 cm 19,4 cm 20,0 cm 

lengte vóór 76 cm 77 cm 78 cm 82 cm 83 cm 

stof (140 cm breed)  125 cm 125 cm 125 cm 150 cm 155 cm 

fournituren boordstof    

 

Knippen     

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de rekbare stof. Let op de 
draadrichting. Neem de tekens over op de stof ( de kleine streepjes aan de rand van het patroon) en 
ook de figuurnaden aangeven. 
Let bij het voorpand op de verschillende mogelijkheden voor de hals: bij een tuniek met een capu-
chon is de hals kleiner dan bij een tuniek zonder capuchon.                                                                     
Bij niet-rafelende stof kunnen de randen ook onafgewerkt blijven. Knip dan de zoom en de hals 

ZONDER naadtoeslag.                                  

Als er gevoerde zakken worden gemaakt, kies dan bij gebruik van dikke stof voor de voering van de 

zak een dunne voeringstof. Knip naar wens 2 zakdelen ( voor alleen één voorpand-helft) of 4 

zakdelen ( voor beide voorpandhelften). 
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Kniplijst         
 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand       2 x 
 3 - capuchon 2 x 
 4 - zak 2 x (4 x) 
 
  halsboordje  2 cm breed (klaar 1 cm breed) 1 x 

 S M L XL XXL 

wijde hals 42,2 cm 43,0 cm 44,6 cm 49,2 cm 51,1 cm 

aanslui-
ten-de 
hals 

55,2 cm 56,3 cm 57,6 cm 61,2 cm 63,5 cm 

 
  Mouwboordjes 2 cm breed (klaar 1 cm breed) 2 x 

S M L XL XXL 

41,5 cm 43,4 cm 46,4 cm 54,8 cm 58,5 cm 

 
 

Werkwijze 
Gebruik voor het in elkaar stikken de lockmachine of een rekbare steek op de naaimachine, zoals bv 
een smalle zigzagsteek. 
 
Tuniek met capuchon (zonder zakken) 

1. Werk alle delen af.            

2. Leg de achterpanden met de goede kanten op elkaar(g.k.o.e.) en sluit de middenachternaad. 

3. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de schoudernaden.                             

4. Vouw het voorpand bij de figuurnaden g.k.o.e. en speld de driehoeken volgens de tekens. Pas de 
tuniek aan en kijk of de figuurnaden op de juiste hoogte (borsthoogte) zitten. Stik de figuurnaden 
en vouw ze naar beneden.                                              

5. Vouw de mouwboordjes in de lengte dubbel en stik ze met de open kant iets uitgerekt g.k.o.e. 
aan de armsgaten. Vouw de naden in de armsgaten en stik ze aan de goede kant met een rekbare 
steek, zoals bv een driegedeelde zigzagsteek door.       

6. Speld de capuchondelen g.k.o.e. en stik de boven- en achternaad op elkaar. Vouw de zoom naar 
binnen en stik hem vast.                 

7. Speld de capuchon volgens de tekens g.k.o.e. in de halsopening en stik hem daarna rondom vast 
met de lockmachine of met een rekbare steek. Verstevig de aanzetplaatsen van de capuchon met 
trensjes. Vouw de naden in de hals en stik ze aan de goede kant met een rekbare steek dor.                                                                

8. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zijnaden.                      

9. Vouw de naad onder de arm naar één kant en stik hem met een kleine driehoek vast.              

10. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek, zoals bv een driedelige zig-
zagsteek, vast. 
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Tuniek met halsboordje en zakken 

1. Maak de tuniek zoals boven bij punt  1 t/m 4 beschreven.           

2. Stik het halsboordje aan de korte kanten op elkaar.                  

3. Vouw het boordje in de lengte dubbel, het naadje valt naar binnen, en speld het boordje goed 
verdeeld in de hals. Om het gelijkmatig verdelen te vergemakkelijken kan het boordje en de hals 
in vier gelijke delen worden verdeeld met twee keer 4 spelden die dan daarna op elkaar worden 
gespeld.                              
Zet het boordje met een rekbare steek vast. Vouw de naad naar beneden en stik hem met een 
goed rekbare steek zoals bv een driedelige zigzagsteek, aan de goede kant door.                                                        

4. Leg zakdeel en voeringzakdeel g.k.o.e. en stik ze rondom op elkaar. Laat aan de bovenkant een 
klein stukje open om te keren. Knip de naden iets korter, knip de hoeken schuin weg en keer de 
zak naar de goede kant. Stik de bovenkant door en sluit daarbij gelijk de keeropening.                           

5. Speld de zak naar wens op het voorpand. Stik het vlak langs de rand door en verstevig de zakin-
gangen met trensjes.            

6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zijnaden.                         

7. Vouw de naad onder de arm naar één kant en stik hem met een kleine driehoek door.          

8. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek, zoals bv. een driegedeelde zig-
zagsteek, vast. 

 
Tuniek met onafgewerkte naden en zakken.                  

1. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de rechter schoudernaad.                           

2. Werk de hals af met een locknaad.                     

3. Sluit de rechter schouder g.k.o.e.              

4. Vouw het voorpand bij de figuurnaden g.k.o.e. en speld de driehoeken volgens de tekens. Pas de 
tuniek aan en kijk of de figuurnaden op de juiste hoogte (borsthoogte) zitten. Stik de figuurnaden 
en vouw ze naar beneden. 

5. Werk de armsgaten met een locknaad af.                

6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de rechter zijnaad. Werk de zoom af en sluit daarna de 
linker zijnaad. Haal eventueel de uiteinden van de locknaad met een naald naar binnen in het 
lockstiksel.   

7. Leg zakdeel en voeringzakdeel g.k.o.e. en stik ze rondom op elkaar. Laat aan de bovenkant een 
klein stukje open om te keren. Knip de naden iets korter, knip de hoeken schuin weg en keer de 
zak naar de goede kant. Stik de bovenkant door en sluit daarbij de keeropening.                                                 

8. Speld de zakken naar wens op het voorpand. Stik ze vlak langs de rand op en verstevig de zakin-
gangen met trensjes.       

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met AMELIA! 


