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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. 

Ideaal om restjes tricot op te maken, kleurtjes te mixen, steeds ontstaat er weer een nieuw shirt! 
 
Het shirt valt smal en moet daarom van rekbare stoffen gemaakt worden zoals tricot, interlock, nickyvelours 
of dunne fleece. 
 
Hij kan, hoeft natuurlijk niet, met deelnaden gemaakt worden en dan in verschillende kleuren, maar ook ef-
fen is hij leuk! Maak er het beste meteen een paar tegelijk! 
 
De designer ben JIJ! 
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vin-
den 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  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

bovenwijdte  60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 70 cm 78 cm 86 cm 

schouderbreedte 5,3 cm 5,7 cm 6,1 cm 6,7 cm 7,3 cm 8,1 cm 8,9 cm 

lengte vóór 35 cm 39 cm 43 cm 47 cm 51 cm 56,5 cm 62,5 cm 

mouwlengte 30 cm 34 cm 38 cm 43 cm 48 cm 53 cm 58 cm 

stof  
(140 cm breed)  

60 cm 65 cm 95 cm 105 cm 115 cm 125 cm 135 cm 

 
Knippen            
Omdat het shirt nogal smal valt, is het handiger om de stoffen eerst voor te krimpen. 
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrich-
ting.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
De zijpandstroken en de zijkant mouwen moeten  2 x uit dubbele stof worden geknipt, zodat er twee delen 
gewoon en twee in spiegelbeeld zijn.  
Eenvoudige shirtversie: in plaats van met deelnaden kan het voor- en achterpand en ook de mouwen aan 
één stuk geknipt worden. Plak daarvoor de patroondelen aan elkaar of leg ze tegenelkaar op de stof.           
 

Halsboordje: Iedere tricot rekt weer anders, het patroondeel voor de hals is ook slechts een aanwijzing. 
Knip het halsboordje zo, dat het uitgerekt over het hoofd heen past. Onuitgerekt moet het boordje wel een 
paar centimeter smaller zijn dan de hals van het shirt.                                                                         
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kniplijst        
 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 -  zijpandstrook voor voor-en achterpand         4 x 
 4 - schouderpas   1 x aan de stofvouw 
 5 - mouw, midden 2 x aan de stofvouw 
 6 - mouw, zijstuk 4 x 
Maten voor het halsboordje (incl. 1 cm naadtoeslag = kant en klare breedte: 1,0 cm): 
 86/92: 4,0 x 35,0 cm 
 98/104: 4,0 x 36,0 cm 
 110/116: 4,0 x 37,0 cm 
 122/128: 4,0 x 38,5 cm 
 134/140: 4,0 x 40,0 cm 
 146/152: 4,0 x 42,0 cm 
 158/164: 4,0 x 44,0 cm 
 
 
Werkwijze  
Gebruik uitsluitend rekbare steken zoals bv een smalle zigzagsteek of gebruik de lockmachine. Voor het ver-
werken van tricot is een ballpointnaald aan te raden zodat er geen gaatjes in de stof komen. 
1. Werk alle delen af.           
2. Stik aan het voorpand links en recht een zijstrook. Doe hetzelfde met het achterpand. Vouw de naad-

toeslagen naar het midden (bij voor- en achterpand) en stik ze aan de goede kant met een grote rekba-
re steek door (bv met een driegedeelde zigzagsteek)                                                                            

3. Stik de schouderpas goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) aan het voor- en achterpand. Vouw de naden 
naar boven en stik ze met een rekbare grote steek aan de goede kant door.                       

4. De aangegeven lengte voor het halsboordje is slechts een aanwijzing. Knip het halsboordje, stik de 
uiteinden op elkaar en kijk of het over het hoofd past. Het boordje moet smaller zijn dan de hals. Pas 
eventueel de wijdte aan en knip het overtollige stukje boord af.  

5. Vouw het boordje in de lengte dubbel en zet met een paar steekjes middenachter en middenvoor vast. 
De naad valt middenachter. Stik het halsboordje met een rekbare steek, bv een zigzagsteekje, in de 
hals. Rek daarbij het boordje uit. Vouw de naad naar beneden en stik hem met een rekbare steek aan 
de goede kant door (bv met een driegedeelde zigzagsteek).                                                                                           
Tip: voor een gelijkmatig rekbaar boordje is het handig het boordje met vier spelden in vieren te delen. 
Speld het boordje met de vier spelden in de hals. Zo is het gelijkmatig verdeeld.                 

6. Stik de zijstukken van de mouwen g.k.o.e. aan de middenmouwen. Vouw de naden naar het midden en 
stik ze met een rekbare grote steek door (bv met een driegedeelde zigzagsteek).                                      

7. Zet de mouwen in de armsgaten. Let daarbij op dat de deelnaden van voor- en achterpand en van 
voor- en achtermouwen op elkaar vallen.                        

8. Leg voor- en achterpand op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                          
9. Zoom de mouwen en onderkant. Vouw hiervoor de zomen naar binnen en stik ze met een rekbare steek 

(bv de driegedeelde zigzagsteek) door.            
 
KLAAR ! 
 
Veel plezier en succes met HILDE ! 


