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Mixshirt SVENJA 

 

Knip alle patroondelen met naad- 
en zoomtoeslag uit de stof.  

Maak het shirt van rekbare stof en 
moet daarom ook met rekbare 
steken in elkaar worden gezet. 
Gebruik een smalle zigzagsteek van 
normale lengteof gebruik de 
lockmachine.  

Stik ook met een rekbare steek 
door, zoals bv een driegedeelde 
zigzagsteek.  

 

Vouw het voorpand met de goede 
kanten op elkaar in de lengte 
dubbel.   

Teken met krijt of een trickmarker 
een lijn in de lengte langs de 
vouwlijn. De lengte van de stiklijn is 
naar wens. Stik op de getekende 
lijn. 

 

   

Leg het voorpand met de goede 
kant op de strijkplank. Vouw de 
plooi zo, dat het midden op de naad 
valt en strijk de plooi plat.   
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Speld de plooi aan twee kanten vast 
en stik aan de goede kant door met 
een siersteek.Verstevig het einde 
van de naad met een trensje.  

 

Sluit één schoudernaad en stik het 
halsboordje iets uitgerekt in de 
hals. 

 

Sluit dan de tweede schoudernaad. 
Vouw de naadtoeslag naar het 
voorpand en stik hem bij het 
boordje met een kleine driehoek 
plat.  
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Stik twee mouwdelen vanaf de 
bovenkant met de goede kanten op 
elkaar vast.Naar wens doorstikken.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten. 
Let daarbij goed op dat de naden 
van mouw en schouders mooi op 
elkaar aansluiten.  

 

Vouw de naadtoeslag naar het 
voor- en achterpand en stik de 
mouwinzet met een rekbare steek 
door.  
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Sluit de mouw- en zijnaden in één 
keer.   

Zoom de onderkant van de mouwen 
en het shirt.  

 

Klaar ! 

 

Er kan ook één plooi naar één kant 
gevouwen worden, deze kan met 
knopen worden vastgezet.  

   

De plooien kunnen ipv naar binnen 
ook naar buiten gevouwen worden.  

Ipv. een plooi kan de ruimte ook  
ingerimpeld worden.  
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Het shirt in de rechte versie wordt 
op dezelfde manier gemaakt. Alleen 
vervalt dan de plooi aan de 
voorkant.  

De panden kunnen ook naar wens 
in vieren worden gedeeld. Knip 
daarvoor het patroondeel in vieren 
en knip de delen met naadtoeslag 
uit verschillende stoffen.  

Veel plezier met de vele 
mogelijkheden.   

 


