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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. 

Een shirtje voor koelere voorjaars- en zomerdagen.                  

Eenvoudig of elegant, dit truitje past bij elke look. 
 
De bijzondere mouwzoom trekt de aandacht .                    
 
Gemaakt van wollen stof of van geruwde joggingstof is hij heerlijk warm, maar hij kan ook gemaakt 
worden van tricot/ interlock of nickyvelours.  
 

Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden zijn 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  
34/36 

S 

38/40 

M 

42/44 

L 

46/48 

XL 

50/52 

XXL 

bovenwijdte 84 cm 92 cm 100 cm 112 cm 124 cm 

taillewijdte 66 cm 74 cm 82 cm 94 cm 106 cm 

zoomwijdte 92 cm 100 cm 108 cm 120 cm 132 cm 

schouderbreedte 8,6 cm 9 cm 9,4 cm 10 cm 10,6 cm 

mouw, kort       14,8 cm 15,6 cm 16,4 cm 17,2 cm 18 cm 

mouw, lang 70,5 cm 71 cm 71,5 cm 72 cm 72,5 cm 

lengte voor         62 cm 63 cm 64 cm 65 cm 66 cm 

stof   (140 cm breed) 155 cm 155 cm 155 cm 155 cm 155 cm 

 
Knippen     

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadricht-
ing.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
Knip de mouwen in de gewenste lengte.       
 
Kniplijst         
 1 - voorpand midden  1 x aan de stofvouw 
 2 - zij-voorpand     2 x 
 3 - achterpand midden  1 x aan de stofvouw 
 4 - zij-achterpand   2 x 
 5 - mouw  2 x 
maten voor het halsboordje (incl. naadtoeslag/kant en klare breedte 1,0 cm) 

S:  4,0 x 63,0 cm 
M:  4,0 x 64,5 cm 
L:  4,0 x 66,0 cm 
XL:  4,0 x 68,5 cm 
XXL: 4,0 x 71,0 cm 
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Werkwijze 

Gebruik uitsluitend rekbare steken, zoals bv locksteken of zigzagsteken.                                  
 

1. Werk alle delen af met de locker of met zigzagsteken. 

2. Stik de zijpanden g.k.o.e. aan het voorpand en aan het achterpand. Vouw de naden naar het mid-
den en strijk ze plat. Stik ze eventueel aan de goede kant met een rekbare steek door.(bv met een 
driedelige zigzagsteek)                                                                                                                          

3. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de rechter schoudernaad.                             

4. Vouw de strook voor het halsje in de lengte dubbel en stik hem met een rekbare steek g.k.o.e. in 
de hals. Rek tijdens het stikken het boordje goed uit.                     

5. Vouw de naden  naar beneden in de trui en stik ze met een rekbare steek (bv een driedelige zig-
zagsteek) door.         

6. Sluit nu ook de linker schoudernaad. Vouw de naadtoeslag naar voren in het voorpand en stik hem 
met een driehoekje of een trensje vast.                           

7. Vouw de mouwzomen naar binnen en stik ze met een rekbare steek vast (bv met een stikkende 
zigzag). 

8. Stik de mouwen volgens de tekens in de armsgaten.                    

9. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Vouw de naadtoeslag 
bij de mouwzoom naar één kant en stik hem met een driehoekje vanaf de goede kant door.                                  

10. Vouw de zoom aan de onderkant naar binnen en stik hem met een rekbare steek door. 

 

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met LISA! 


