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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. 

Bij dit shirtpatroon heb je weer een beetje fantasie nodig!           
 
Het raglanshirt is van boven niet zo ruim, waardoor de hals op verschillende manieren kan worden gemaakt, 
met elastiek of een sterk uitgerekt boordje. De mouwen kunnen kort, driekwart, lang of met verschillende 
deelnaden gemaakt worden. De lange mouw loopt een beetje wijd uit, maar kan ook met elastiek gepoft 
worden.  
 
Door al deze variaties krijg je met dit patroon steeds weer een ander shirt. Jullie bepalen zelf of hij sportief, 
romantisch of stoer wordt!       
 
Dit mixshirt is leuk op een korte of lange broek en ook op een rokje. Verleng de onderkant en je krijgt een 
mooie nachtjapon! 
 
Maak hem het liefst van goed rekbare tricot. Voor hele smalle meisjes kan ook niet rekbare katoen gebruikt 
worden.   Omdat GITTA zo mooi valt, is het patroon ook zeer geschikt voor stevige meisjes. 
 
Het shirt is in de wijdte relatief ruim en past stevige meisjes in de regel al in de juiste lengtemaat. Wil je het 
lekker ruimvallend maken, neem dan gerust een maatje groter. Meet in ieder geval eerst de bovenwijdte van 
het kind op en vergelijk dat met de tabel. De mouwen en de totale lengte zijn gemakkelijk in te korten. 
 
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  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

bovenwijdte 66 cm 68 cm 70 cm 75 cm 79 cm 87 cm 95 cm 103 cm 

schouder-
/mouwlengte kort 

12,5 cm 13,5 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17,5 cm 19 cm 20 cm 

schouder-
/mouwlengte ¾-lang 

30,5 cm 32,5 cm 34,5 cm 39 cm 43 cm 47 cm 52 cm 57 cm 

schouder-
/mouwlengte, lang 

38 cm 42 cm 46 cm 51 cm 56 cm 61,5 cm 67 cm 72 cm 

lengte voor 39 cm 43 cm 47 cm 51 cm 55 cm 61 cm 67 cm 73 cm 

elastiek voor de 

hals (1 cm breed) 
41,5 cm 42,5 cm 43,5 cm 44,5 cm 46 cm 48 cm 50 cm 52 cm 

elastiek voor de 

lange mouw, 

(0,7 cm breed) 

17 cm 17,5 cm 18 cm 18,5 cm 19 cm 19,5 cm 20 cm 21 cm 

stof, korte mouw   

(140 cm breed)  
40 cm 45 cm 55 cm 65 cm 70 cm 90 cm 100 cm 105 cm 

stof, lange mouw   

(140 cm breed)  
65 cm 70 cm 95 cm 105 cm 115 cm 135 cm 150 cm 160 cm 

fournituren I.p.v. elastiek voor de hals: koord en koordstoppers of boordstof                       

 
Knippen     

Was de stoffen voor om krimpen na het naaien te voorkomen. Dit is vooral belangrijk als er in één kledingstuk 
verschillende stoffen worden gecombineerd.       

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let daarbij op de draadrichting. 
Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen).                            
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Eenvoudig shirt: ipv. de lange mouwen met deelnaden kunnen de mouwen ook aan één stuk geknipt worden. Plak 
daarvoor de patroondelen 6,7 en 8 aan elkaar en knip de mouwen als één geheel.                                           

Ipv. het halsbeleg (patroondeel 3) kan ook een halsboordje van boordstof worden geknipt. Knip dit boordje  ca. 4–
5cm breed en 40–50cm lang, afhankelijk van de maat en rekbaarheid van de boordstof.                                                                                                       

 
 

Kniplijst        
Versie met ¾ of korte mouwen          

 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - halsbeleg           1 x aan de stofvouw 
 4 - mouw, ¾ of kort       2 x 
 (5 - mouwzoombeleg voor korte mouw   2 x) 
 
Versie met lange mouwen met deelnaden 

 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - halsbeleg           1 x aan de stofvouw 
 6 - mouw, boven 2 x 
 7 - mouw, midden 2 x 
 8 - mouw, onder  2 x 
 9 - mouwzoombeleg 2 x 
 

 

Werkwijze 
Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken, zoals een locksteek of een smalle zigzagsteek van normale lengte. 
Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek zoals bijv. een driegedeelde zigzagsteek.  
Het beste resultaat krijg je met een stretch- of ballpointnaald.  
 
Versie met ¾ of korte mouwen           

1. Werk alle patroondelen af.    

2. Stik de halsbeleggen aan de korte kanten met de goede kanten op elkaar. Werk de buitenbocht, de langere 
buitenkant van het halsbeleg, af met de locker of een zigzagje. Werk de mouwbeleggen voor de korte 
mouwen aan de kortere kant af voor zover dat nog niet is gebeurd.                

3. Korte mouw: stik de kortere kant van het mouwzoombeleg met de goede kanten op elkaar langs de 
mouwzoom.           

4. Stik de mouwen volgens de patroontekens in de voor- en achterpanden.         
Tip: voor een shirt met een halsboordje maar drie mouwnaden sluiten, de vierde mouwnaad blijft open.                                                                                                                            
Vouw de naadtoeslagen naar het voor- en achterpand en stik deze aan de goede kant door.                                                          

5. Speld en stik het halsbeleg met de goede kanten op elkaar in de hals.      
Vouw het halsbeleg naar binnen, strijk het plat en stik het op 1,5cm van de halsrand aan de goede kant door. 
Laat middenachter een stukje van ca. 1cm breed open voor het elastiek.                                                                                       
Rijg elastiek in de zo ontstane tunnel en trek het tot de gewenste wijdte aan. Stik het elastiek met een 
zigzagsteekje op deze wijdte vast en sluit daarna de tunnel met een paar steekjes.     
 

Naar wens kan middenvoor of aan de zijkant een knoopsgat in de hals gemaakt worden waardoor later 
elastisch koord of een bandje geregen wordt. Stik daarvoor in het voorpand voor het vastzetten van het 
halsbeleg net onder de halsrand onder de naadtoeslag een klein knoopsgaatje. Verstevig eerst de stof aan de 
binnenkant met een restje vlieseline. 
Er kan ook een halsboordje in de hals gemaakt worden: vouw de strook voor het halsboordje in de lengte 
dubbel en zet het met de dubbele open kanten in de hals met een rekbare steek vast. Rek het boordje daarbij 
heel goed uit. Vouw de naadtoeslag in het shirt en stik het aan de goede kant met een rekbare steek door. 
Het teveel aan boordstof gewoon afknippen. Sluit daarna de vierde raglannaad en vouw de naadtoeslag naar 
het achterpand. Stik het boordje in de hals met een driehoekje mooi plat.     

6. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden. (Bij korte mouwen 
ook de mouwzoombeleggen mee sluiten). 

7. Korte mouwen: vouw het mouwzoombeleg naar binnen en strijk het plat. Stik het mouwzoombeleg aan de 
binnenkant vast.                                                                           
 

¾ mouw: vouw de mouwzomen naar binnen en stik ze met een rekbare steek door.                                      

8. Zoom het shirt met een rekbare steek.                                                                                          
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Versie met lange mouwen met deelnaden 

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of de locker.  

2. Stik de halsbeleggen aan de korte kanten met de goede kanten op elkaar. Werk de buitenbocht, de langere 
buitenkant van het halsbeleg, af met de locker of een zigzagsteekje. Werk de mouwbeleggen voor de korte 
mouwen aan de kortere kant af voor zover dat nog niet is gebeurd. 

3. Stik de bovenste mouwdelen met de goede kanten op elkaar aan de middelste mouwdelen. Vouw de 
naadtoeslag naar boven en stik ze met een rekbare steek door.                                                                                       
Stik de onderste mouwdelen met de goede kanten op elkaar aan de middelste mouwdelen. Vouw de 
naadtoeslag naar boven en stik hem met een rekbare steek door.                                                                       

4. Stik de mouwzoombeleggen met de lange kanten goede kanten op elkaar aan de onderkant van de mouw. 

5. Zet de mouwen volgens de patroontekens aan het voor- en achterpand.           
tip: voor een shirt met een halsboordje maar drie mouwnaden sluiten, de vierde mouwnaad blijft open.                                                                                                                      
Vouw de naadtoeslagen naar het voor- en achterpand en stik deze aan de goede kant door.                                      

6. Speld en stik het halsbeleg met de goede kanten op elkaar in de hals.      
Vouw het halsbeleg naar binnen, strijk het plat en stik het op 1,5cm van de halsrand aan de goede kant door. 
Laat middenachter een stukje van ca. 1cm breed open voor het elastiek.                                                                                       
Rijg elastiek in de zo ontstane tunnel en trek het tot de gewenste wijdte aan. Stik het elastiek met een 
zigzagsteekje op deze wijdte vast en sluit daarna de tunnel met een paar steekjes.                                                                                                                            
 

Naar wens kan middenvoor of aan de zijkant een knoopsgat in de hals gemaakt worden waar later elastisch 
koord of een bandje geregen wordt. Stik daarvoor in het voorpand voor het vastzetten van het halsbeleg net 
onder de halsrand onder de naadtoeslag een klein knoopsgaatje. Verstevig eerst de stof aan de binnenkant 
met een restje vlieseline. 
Er kan ook een halsboordje in de hals gemaakt worden: vouw de strook voor het halsboordje in de lengte 
dubbel en zet het met de dubbele open kanten in de hals met een rekbare steek vast. Rek het boordje daarbij 
heel goed uit. Vouw de naadtoeslag in het shirt en stik het aan de goede kant met een rekbare steek door. 
Het teveel aan boordstof gewoon afknippen. Sluit daarna de vierde raglannaad en vouw de naadtoeslag naar 
het achterpand. Stik het boordje in de hals met een driehoekje mooi plat.                                                                                                                                                                                            

7. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit het mouwzoombeleg, de mouwen en de 
zijnaden in één keer.                             

8. Vouw het mouwzoombeleg naar binnen, strijk het plat en stik het ca. 1cm vanaf de onderkant aan de goede 
kant door. Laat een stukje van ca. 1cm open voor het elastiek.  Rijg elastiek in de lengte van de maattabel in 
de tunnels. Zet de elastiekuiteinden met een zigzagsteekje op elkaar en sluit de opening in de tunnels met 
een paar steekjes.                                        

9. Zoom het shirt en stik het met een rekbare steek door.                                                                     

 

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met GITTA!! 


