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MARA  is een heerlijk shirt waarmee je enorm kunt variëren. Het is een stijlvol patroon voor 
een lang of normaal shirt of een jurk met een geraffineerde kraag of een capuchon met 
overslag. De patroondelen nodigen uit om te spelen met kleuren en stofjes, maar ook 
gewoon effen of in één bonte stof is MARA super! Dit patroon valt redelijk nauwsluitend, is 
licht getailleerd en is mooi als trui of als tuniek met bv een boord onderaan.   
Op het patron staat ook een jurkversie. Het wijdere rokdeel kun je met de gratis download-
code die je bij het patroon krijgt, gratis downloaden. De rok kan met een diepe stolpplooi 
gemaakt worden en ziet er dan heel bijzonder uit!  
  

Maak MARA van goed rekbare, niet te dike stoffen zoals tricot, rekbare badstoftricot en 
wintertricot die voldoende in de breedte rekt. Bij gebruik van dikkere stoffen is het 
misschien handig om een maatje groter te nemen en dan de lengte aan te passen.  
  
  

Werkwijze: werk alle delen af met een zigzagsteek of werk met de lockmachine.   
De kraag met overslag kan naar links of naar rechts vallen. Let er bij het knippen wel goed 
op, dat de patroondelen niet dubbel geknipt kunnen worden en dat de voeringdelen in 
spiegelbeeld vallen.                                                                                                                                                                                                              
 
Coupenaden: vanaf maat 44 zijn coupenaden getekend. Deze worden als eerste genaaid. 
Vouw het voorpand zo met de goede kanten op elkaar dat de buitenste hoeken van de 
coupenaad op elkaar vallen. Speld de randen op elkaar en stik de coupenaad. Strijk de 
naadtoeslag naar beneden en stik de naad naar wens aan de goede kant door.  
  

Versie met kraag 

Leg de beide kraagdelen g.k.o.e. en speld en stik de bovenkanten op elkaar. Keer de kraag en 
stik de naad aan de goede kant door. Stik de halskanten met een paar steekjes op de 
naadtoeslag op elkaar.                                                   
  

Versie met capuchon 

Leg een rechter en een linker capuchondeel met de g.k.o.e. Speld en stik ze langs de midden-
achternaad op elkaar. Stik de naad aan de geode kant door. Vouw de buitenste capuchon en 
de voeringcapuchon met de goede kanten in elkaar en speld ze vast. Stik de bovenrand op 
elkaar, keer de muts en stik de rand aan de goede kant door. Stik de halskanten met een 
paar steekjes op de naadtoeslag op elkaar.                                                                                                                                       
  

Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en speld de schouder.  
Speld het voorpand-schouderdeel aan de andere schouder en speld deze ook vast.  Sluit de 
schoudernaden en stik ze aan de geode kant door.                        

 

Speld de kraag of de capuchin volgens de patroontekens in de hals en begin daarmee 
middenachter.               
  

Stik de kraag of de capuchon rondom vast. Vouw de naadtoeslag naar beneden en strijk hem 
goed plat. Nog NIET doorstikken.  
Draai het voor- en achterpand binnenstebuiten, zo, dat de onderkant van de open schouder 
precies op de kraag- of capuchonaanzetnaad valt.  
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Speld de onderkant van de schouder g.k.o.e. aan de aanzetnaad. Begin daarmee het 
gemakkelijkst bij het armsgat en speld in de richting van middenvoor.      
  

Nu kan de kraag of capuchon aan de goede kant worden doorgestikt.         
  

Speld de mouwen volgens de patroontekens in de armsgaten. Leg voor- en achterpand met 
de goede kanten op elkaar en sluit mouw- en zijnaden in één keer dicht.                      
  

Zoom shirt en mouwen naar wens. Er kunnen bijvoorbeeld ook boordjes aangezet worden.                
  
 Zet bij de kraag of capuchonaanzet nog knopen, drukkers of nestels in.             
KLAAR! 
 


