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BENDIXA

Bendixa is een romantisch zomerbloesje met fladdermouwtjes. Maak hem van dunne
soepele katoen of voile en het wordt een luchtig bloesje dat bij alle rokken en broeken
past.
Met een ruche langs de zoom wordt hij lekker lang tot over de heupen en groeit dan mee
tot in de taille. Zo’n blouse wil toch iedereen voor zijn prinsesje?
Veel variaties zijn mogelijk:
- een maat groter geknipt, wordt het een schattig jurkje!
- dubbele fladdermouwtjes laten het bloesje vlinderachtig lijken.
- met elastiek in de halstunnel kan de halswijdte naar wens worden aangepast.
Een klein beetje naai-ervaring is wel handig.
Knip het bloesje eens schuingeknipt van ruitjesstof, dan krijg je een heel aparte look!
Romantisch wordt ze van bloemetjesstoffen … mix de stoffen eens gedurfd, dan wordt
het bloesje heel bijzonder!
JIJ ben de Designer!
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

86/92

98/104

bovenwijdte

66 cm

68 cm

70 cm

74 cm

78 cm

86 cm

94 cm

lengte voor

31 cm

35 cm

39 cm

42 cm

46 cm

52 cm

58 cm

mouwlengte
/schouderbreedte

6,2 cm

7 cm

7,8 cm

9,3 cm

10 cm

11,5 cm

13,5 cm

Stof
(140 cm breed)

55 cm

60 cm

65 cm

80 cm

85 cm

95 cm

100 cm

5

5

5

5

6

6

7

knopen

Kniplijst
1 - voorpand
2 - achterpand
3 - mouw
4 - knooplijst
5 - tunnel voor de hals
6 - ruche voorpand
7 - ruche achterpand
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BENDIXA

Knippen
Knip de voorpanden, het achterpand, de ruchestroken en de mouwen volgens de kniplijst
met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. (De ruchestrook kan bij de kleinste
maten ook als één geheel geknipt worden. )
Knip de tunnel voor de hals en de stroken voor de knopen en knoopsgaten
(knooplijsten) liever 2 cm langer dan het patroon om eventuele afwijkingen bij de naden
te kunnen verhelpen.
Neem de patroontekens over op de stof ( = de kleine streepjes aan de rand van de
patroondelen).
Werkwijze
1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of met de locker.
2. Stik de ruchestroken bij de korte uiteinden met de goede kanten op elkaar zodat het
één lange ruchestrook wordt.
Maak aan één kant van de ruchestrook een zoompje of een rolzoompje.
3. Zoom de buitenste rondingen van de mouwtjes. Doe dit met een rolzoompje of
raadpleeg onze uitvoerige beschrijving op onze internetpagina: www.xxx.de
4. Stik de mouwtjes met de goede kanten op elkaar tussen voor- en achterpand. Begin
daarbij bij de hals. De naad loopt tot het patroonteken.
Strijk de naadtoeslagen naar de voorpanden en naar het achterpand en stik ze aan
de goede kant door. Met deze naad worden ook de overgebleven open centimeters
van de armsgaten gezoomd.
5. Sluit de zijnaden, vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik deze aan de
goede kant door.
6. Vouw de strook voor de halstunnel in de lengte dubbel, de goede kant ligt binnen.
Speld de strook in de hals en stik hem vast. Let daarbij op, dat de stof van de
mouwtjes niet wordt uitgerekt. Knip eventueel de overgebleven 2 cm stof van de
strook af die in het begin voor de veiligheid extra is aangeknipt.
Vouw de naadtoeslag naar beneden in de blouse en stik hem door.
Rijg smal soepel elastiek in de tunnel.
Stik naar wens een elastisch sierbandje iets uitgerekt over de naad. Trek het elastiek
zover aan, dat de halsopening een normale wijdte krijgt.
7. Rimpel de open kant van de ruchestrook.
8. Speld de ruche met de goede kanten op elkaar regelmatig gerimpeld lang de
blousezoom en stik hem vast. Vouw de ruche naar beneden en de naadtoeslag naar
boven. Stik de naad aan de goede kant door.
9. De strook voor de knopen en knoopsgaten moeten in de lengte gelijk zijn met de
voorrand van de blouse, de naadtoeslag moet boven en onder 1 cm uitsteken.
Verstevig de stroken met vlieseline, laat de eerste en laatste centimeter vrij. In plaat
van verstevigen met vlieseline, kan de strook later (als knooplijst) ook verstevigd
worden met sierband.
Plak aan de korte kant een strookje STYLEFIX, haal het beschermpapier eraf, vouw
de naadtoeslag naar binnen en plak hem vast.
Vouw de strook in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Speld de open kanten
samen langs de voorrand van de blouse. Stik de knooplijsten vast, vouw de naad
naar binnen en stik hem aan de goede kant smal door.
10. Als er een sierbandje ter versteviging wordt gebruikt, knip deze dan 2 cm langer dan
de knooplijststrook. Stik het bandje in het midden op de knooplijst en vouw boven en
onder 1 cm van het band in de nog open knooplijstkanten.
11. Stik de knooplijsten rondom smal door.
12. Maak knopen en knoopsgaten of knijp Kamsnaps/drukkers in.
KLAAR !
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