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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 shirt nodigt uit om te spelen met stoffen vanwege zijn mooie deelnaden. Veel variaties zijn mogelijk: 
stippen, streepjes, bloemen of effen, alles kan bij elkaar.                  
 
Heel prettig in het dragen is de boothals. Door de goede pasvorm en lengte staat het shirt in alle maten 
mooi. 
 
Geschikte stoffen zijn: tricot , nickyvelours, joggingstof en eigenlijk alle rekbare stoffen. Voor beginnen-
de naaisters is het belangrijk niet te erg rekbare stof te gebruiken, dat naait veel moeilijker. 
 
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 

M 

38/40 

L 

42/44 

XL 

46/48 

XXL 

50/52 

bovenwijdte 84 cm 92 cm 100 cm 118 cm 136 cm 

schouderbreedte 4,3 cm 4,8 cm 5,3 cm 5,9 cm 6,5 cm 

lengte voor 60 cm 61 cm 62 cm 67 cm 73 cm 

lengte lange mouw 60 cm 60,5 cm 60,5 cm 61 cm 62 cm 

lengte ¾ mouw  41,5 cm 42 cm 43 cm 44 cm 45,5 cm 

stof  

(140 cm breed)  
145 cm 145 cm 150 cm 160 cm 195 cm 

fournituren evt. opstrijkbaar naadband    

 

Knippen             

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon. 
Knip de mouwen in de gewenste lengte.       
Eenvoudig shirt: i.p.v. met deelnaden kan het voorpand ook in één stuk geknipt worden. Leg daarvoor de pat-
roondelen tegen elkaar aan op de stof of plak ze met plakband aan elkaar vast. 
 
 

Kniplijst  
 1 -  voorpand, rechts  1 x 
 2 - voorpand, links 1 x 
 3 - voorpand, onder  1 x 
 4 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 5 - mouw  2 x 
 6 - halsboordje voorkant    1 x 
 7 -  halsboordje achterkant  1 x 
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Werkwijze 
Gebruik uitsluitend rekbare steken ( bv een zigzagsteekje of gebruik de lockmachine). Stik ook met een rekba-
re steek door (bv. de driegedeelde zigzagsteek) of stik de naden met een tweelingnaald door.                                                      

Bij gebruik van erg rekbare stoffen of als er geen lockmachine te gebruiken is, is het raadzaam om de rondin-
gen in de voorpanddelen met opstrijkbaar naadband te verstevigen.  

1. Werk alle patroondelen af.              

2. Stik het linker voorpand (patroondeel 2) met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het ondervoor-
pand (patroondeel 3). Vouw de naadtoeslag in het linker voorpand en stik de naad aan de goede kant 
met een rekbare steek door.                              
Stik nu het rechter voorpand (patroondeel 1) g.k.o.e. aan dit samengestelde voorpand. Vouw de naad in 
het rechter voorpand en stik hem met een rekbare steek aan de goede kant door.                            

3. Vouw het halsboordje van het voorpand in de lengte dubbel. Stik het halsboordje met een rekbare steek 
(bv een smalle zigzagsteek) g.k.o.e. aan de hals van het voorpand. Doe hetzelfde met het halsboordje 
achter.                                           
Vouw de naadtoeslagen naar beneden in het shirt en stik ze met een rekbare steek ( bv een driegedeelde 
zigzagsteek) aan de goede kant door.  

4. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Stik gelijk de halsboordjes op elkaar. Vouw 
de naadtoeslag van het halsboordje in het voorpand en stik hem met een kleine driehoek plat.                                 

5. Zet de mouwen in de armsgaten.                              

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

7. Zoom de mouwen en de onderkant. Vouw hiervoor de zomen naar binnen en stik ze met een rekbare 
steek vast (bv. met een driegedeelde zigzagsteek). 

 

Klaar! 

 

Veel succes en plezier met BERTINA! 


