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Houd je van sportief, maar moet het ook modern zijn? Cool, maar toch met speelse details? 

Dan is FRESITA precies het juiste patroon voor jou! 
FRESITA is een smalle hoody voor meisjes. Door zijn slanke vorm staat hij super en geeft toch nog voldoende 
bewegingsvrijheid.             
De knooplijst in de raglannaad, de ietsje asymmetrische capuchon en de grote gevoerde buikzak zorgen voor 
een heel speciaal uiterlijk van de trui. Een extraatje in de vorm van een ritzakje op de mouw en/of een zakje 
voor de mobiel op de andere mouw staan ook beschreven in het patroon. Maak je de zakjes van een 

afstekende kleur en stof, vallen ze nog meer op en kinderen stoppen er graag kleinigheidjes in.  
 
FRESITA is een patroon voor het hele jaar: van wintertricot of nickyvelours wordt FRESITA een jasvervanger 
op koele zomerdagen en warme herfstdagen. In de winter is FRESITA heerlijk van fleece of joggingstof.     Van 
goed rekbare tricot is FRESITA ook een fijne trui om in te sporten!            
Ervaring in het verwerken van rekbare stoffen is wel prettig.                

Voor stevige meisjes kan FRESITA een maat groter gemaakt worden: pas dan eventueel de mouwlengte aan 
en kort de totale lengte met een paar centimeters in. 
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vinden op 
onze homepage www.farbenmix.de– Anleitungen. bij de Nederlandse vlag. 

 
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! 

Materiaal/maten
n 

86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

bovenwijdte 67 cm 69 cm 71 cm 75 cm 79 cm 87 cm 95 cm 103 cm 

lengte voor        36 cm 40 cm 44 cm 48 cm 54 cm 60 cm 66 cm 72 cm 

schouderbreedte/ 
mouwlengte 

34 cm 39 cm 44 cm 49 cm 54 cm 58 cm 63 cm 73 cm 

stof: 

sweat/tricot 
(140 cm breed)  

75 cm 85 cm 110 cm 115 cm 125 cm 135 cm 160 cm 180 cm 

boordstof    

(140 cm breed) 
20 cm 20 cm 20 cm 30 cm 30 cm 30 cm 40 cm 40 cm 

drukkers     3 3 3 4 4 4 5 5 

rits            11 cm 11 cm 12 cm 12 cm 13 cm 13 cm 14 cm 14 cm 

en nog meer ..    
i.p.v. drukkers kan ook drukkertjesband gebruikt worden.            

stukjes katoen voor de ritszak op de mouw naar wens    

 
 
Kniplijst                
 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  2 x 

 4 - capuchon 2 x 
 5 - buikzak        1 x a.d.stofvouw (van tricot) 
 8 - capuchonboordje 1 x volgens kniplijst     
 9 - mouwboordje 2 x volgens kniplijst           

 10 - zoomboord  1 x volgens kniplijst      
 11 - zakboordje      2 x volgens kniplijst     
 
Voor een eventueel ritszakje op de mouw ook nog knippen:              
 6 - mouwzakje, zijkant 4 x (van een katoentje) 
 7 - mouwzakje onder/boven 4 x (van een katoentje) 
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Voor een eventueel mobielzakje op de mouw ook nog knippen:  

 12 - mobielzakje       1 x volgens kniplijst     
 13 - boordje mobielzakje  1 x volgens kniplijst    
 
 
Boordjes (zonder naadtoeslag), lengte x breedte       

maten     86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

 8 - capuchonboordje 
5 cm x  
86 cm 

5 cm x  
90 cm 

5 cm x  
94 cm 

5 cm x  
98 cm 

5 cm x 
105 cm 

5 cm x 
108 cm 

5 cm x 
114 cm 

5 cm x  
121 cm 

 9 - mouwboordje          
10 cm x 
16 cm 

10 cm x 
17 cm 

10 cm x 
18 cm 

12 cm x 
19 cm 

12 cm x 
20 cm 

12 cm x 
21 cm 

14 cm x 
21 cm 

14 cm x  
22 cm 

10 - zoomboord    
6 cm x  
56 cm 

6 cm x  
58 cm 

6 cm x  
60 cm 

7 cm x  
64 cm 

7 cm x  
68 cm 

7 cm x  
74 cm 

8 cm x  
82 cm 

8 cm x  
90 cm 

11 - zakboordje   
4 cm x  

14 cm 

4 cm x  

15 cm 

4 cm x  

16 cm 

4 cm x   

18 cm 

4 cm x  

21 cm 

4 cm x  

23 cm 

4 cm x  

25 cm 

4 cm x  

28 cm 

12 - mediazakje* 
6 cm x 
10 cm 

7 cm x 
11 cm 

7 cm x 
12 cm 

8 cm x 
13 cm 

9 cm x  
14 cm 

10 cm x  
15 cm 

10 cm x 
16 cm 

11 cm x 
17 cm 

13 - boordje mediazakje* 
5 cm x  
6 cm 

5 cm x 
7 cm 

5 cm x  
7 cm 

5 cm x 
8 cm 

5 cm x 
9 cm 

5 cm x  
10 cm 

5 cm x 
10 cm 

5 cm x  
11 cm 

*vergelijk de maten met het toestel en pas ze evt. aan. 

 
Als de boorstof niet breed genoeg is, naai dan 2 boordstroken aan elkaar. Probeer een naad op de 
capuchonnaad te laten vallen en speld het boord daarvandaan langs de capuchon en mouw.            
 
Werkwijze: 
Gebruik voor rekbare stof ook een rekbare steek, bijv een smalle zigzagsteek of de lockmachine. Gebruik voor 

het doorstikken eveneens een rekbare steek, bijv. een driegedeelde zigzagsteek of een steelsteek. 
Gebruik bij voorkeur een ballpoint- of stretchnaald in de naaimachine.  
 
Op het patroon staan ook zakjes voor op de mouw met rits of een zakje voor het mobieltje. In de beschrijving 

staat precies uitgelegd hoe ze gemaakt kunnen worden!  

De trui kan met drukkers of met drukkertjesband gesloten worden.                                               
 
Let op: de trui is asymmetrisch, waardoor het linker en rechter voorpand apart geknipt moeten worden. De 
raglannaad aan de sluitkant moet ingekort worden, zo ook bij de capuchon. Let goed op, dat je juiste kant 
wordt ingekort!               
De kangoeroezak kan het beste van tricot geknipt worden, omdat anders het voorpand met dikkere 
joggingstof te dik en te zwaar zou kunnen worden.        
 
1 - Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. 
2 - Kort de linker raglannaad van het voorpand bij de kniplijn af en doe dat ook bij de voorste raglannaad van 
de linkermouw. ( links is hier de kant van de trui als hij op tafel ligt en je kijkt er bovenop) 
3 - Leg de capuchondelen met de verkeerde kanten op elkaar en kort de bovenste kant in volgens patroon.            
4 – Knip de hoeken van de zakken in de punt ca. 8 mm in. 
5 - Trek de zakingang voorzichtig recht en stik een boordje dubbelgevouwen aan de zakingang.             
6 - Vouw het voorpand dubbel zodat de zakdelen met de goede kanten op elkaar vallen en het boordje op 

elkaar ligt. Stik aan de binnenkant een driehoekje van het boordje af, zodat het boordje mooi in een puntje 

valt. Het boordje valt nu plat naar buiten.  
(het boordje kan ook volgens deze beschrijving aangezet worden:            
http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/detailanleitungen-shirts?id=1129) 
7 – Stik het boordje op de zakingang door met een brede rekbare steek.                                                       
8 – Werk de bovenkant van de buikzak af met  een zigzagsteekje of de locker en speld hem zo onder het 
voorpand dat de goede kant van de stof bij de zakken te zien is.                                           

9 - Stik de bovenkant van de voeringzak aan de binnenkant op het voorpand vast.          
10 - Stik deze naad nog een keertje aan de goede kant van het voorpand met een brede rekbare (sier)steek 
door.                    
11 – Stik de onderkant van de voeringzak op de naadtoeslag van het voorpand vast. 
12 - Stik de middennaad van de capuchon. 

http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/detailanleitungen-shirts?id=1129
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13 - Als er een zakje op de mouw moet komen, moet dat nu gebeuren. De beschrijving hiervan staat verder 

naar beneden. Stik de mouwen langs de raglannaad aan het achterpand.     
14 - Stik de rechter mouw ook aan het voorpand.                                                     
15 - Zet de capuchon in de hals. 
16 - Vouw de naadtoeslag van de capuchon naar boven of beneden en stik hem aan de goede kant met een 
rekbare brede naad door. 
17 - Vouw het lange boord voor de hals en capuchon in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Speld en stik 

het boordje van de ene raglan langs de capuchon naar de andere raglan. As de trui met drukkertjesband 
gesloten wordt, volg dan de stappen 35 tot 38. 
18 - Leg de boordjes van de raglan op elkaar, het voorpand ligt OP de mouw. Stik onder de arm en nog een 
keer 3 cm daarboven de boordjes met een dwarsnaad stevig op elkaar. Kinderen trekken de drukkertjes graag 
open, daarom moet deze naad stevig zijn. Afhankelijk van de maat 3 tot 5 drukkers vastknijpen.                                                      
19 - Sluit de mouw- en zijnaad in één keer.             

20 - Vouw de boordjes voor de mouwen en de taille met de goede kanten op elkaar en sluit de korte kanten. 
Vouw de boordjes dubbel, de goede kant buiten, de naad valt binnen.   
21 - Zet de boordjes iets uitgerekt aan de mouwen en onderkant trui. 
22 - Vouw de naadtoeslag van het onderste boord naar boven en stik hem met een brede steek door. 
KLAAR! 

 
Extra mogelijkheden: 

Ritszakje voor op de mouw  
23 - Knip de langere en kortere patroondelen voor het ritszakje 4 keer met naadtoeslag uit de stof. 
24 - Leg de twee langere deeltjes met de goede kanten op elkaar en leg de rits ertussen. Klik het ritsvoetje 
aan de naaimachine en stik alle drie lagen op elkaar.  
25 - Vouw de deeltjes naar de goede kant en stik ze vlak langs de tandjes door. Doe hetzelfde met de andere 
kant van de rits met de andere twee lange deeltjes.  
26 - Leg de twee korte deeltjes met de goede kanten op elkaar en leg de stofdeeltjes met de rits ertussen 

overdwars tussen de korte deeltjes en stik de lagen op elkaar vast. Vouw de korte deeltjes naar de goede kant 
en stik ze smal door. Zo is een zijkant netjes afgewerkt. Doe hetzelfde aan de andere dwarskant van de rits. 
27 - Werk de lange kant van de zak af met een zigzagsteekje of de locker en stik hem volgens de 
patroontekens op een mouw. Doe dit met een brede siersteek of met een rechte steek naast de 
afwerkingsnaad. Of vouw de naadtoeslag naar binnen, speld de zak vast en stik hem smal langs de rand op de 
mouw.        

28 - Overhangende zakdeeltjes op mouwbreedte afknippen. Ga verder met stap 13.                         
 

 
Media – mouwzakje   
29 - Voor het mobieltjeszakje een stuk joggingstof knippen dat aan beide kanten van het toestel ca. 1,5 cm 
breder is. Knip een stukje boordstof in de breedte van de zak en vouw het dubbel, de goede kant buiten. 
30 - Stik het boordje iets uitgerekt aan de bovenkant van de zak. 

31 - Vouw het boordje naar boven en stik de naadtoeslag met een brede steek op het zakje door.  
32 - Knip het teveel aan boordstof aan de zijkant af. Werk de overige drie kanten af met een zigzagsteekje of 
de locker. 
33 - Speld de zak op een mouw en stik hem vast. Verstevig de hoeken met trensjes tegen uitscheuren. 
34 - Knijp een snapje midden in het boordje. Knijp het tegenstukje op de mouw, maar verstevig de stof aan 
de binnenkant met een restje jogging of boordstof.                            
Ga verder bij stap 13.                              

 
 
Sluiting met drukkertjesband        
(Tips en trucs voor het gebruik van drukkertjesband : 
http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/component/content/article/25-detailanleitungen/1213-
druckerbaender) 

1. Knip het drukkertjesband in de lengte van de raglannaad: de bovenkant moet 1,5 cm naar binnen 
gevouwen worden en de eerste drukker mag niet in de weg zitten. 
Plak het band met STYLEFIX vast.  

2. Drukkertjesband met de noppen naar boven op de boordstrook van de mouw plakken. Vouw aan de 
bovenkant het band ca. 0,5 cm om. De onderkant wordt niet omgevouwen. Stik het drukkertjesband 
rondom vlak langs de rand met het ritsvoetje op het boord vast.          

3. Plak het band met de gaatjes onder de boordstrook van het voorpand, de noppen moeten op de 

gaatjes vallen. Stik het band rondom vast.  
4. Sluit het drukkertjesband en naai bij de oksel een vierkant. De uiteinden van het drukkertjesband 

worden meegestikt. Stik de bovenste naad van het vierkant nog twee keer door: kinderen trekken de 
drukkertjes vaak open. Daarom moet deze plek goed stevig zijn. Naai verder vanaf stap 19.  


