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Luna valt op door haar bijzondere halslijn! Luna heeft een halsbeleg en daardoor 

geen boordje nodig. De V-hals kan naar wens in grootte en breedte aangepast 

worden maar ook helemaal weggelaten worden.  

Luna valt over schouders en borst eerder smal uit en loopt naar de zoom toe wat 

wijder uit. Het shirt kan heel eenvoudig verlengd worden tot tunieklengte of jurk.  

De schouderpas geeft de mogelijkheid om je fantasie op los te laten: gebruik bijv een 

stukje kant voor de pas of een andere kleur tricot. Ook kan de pas het gerimpelde 

voorpand  “vast houden” . Voor een beetje boho-chique stijl (bohemian-hippie) staan 

er ook wijdere lange mouwen op het patroon en is er bij Farbenmix ook een free-

book te vinden voor de gehaakte pas. 

Materiaal: 

maak LUNA bij voorkeur van rekbare dunnere stoffen zoals katoenen en viscose-

tricot.  

Maten en stofverbruik: 

kijk voor de maten en afmetingen op het Duitse patroonblad.  

De maten zijn van het kledingstuk zelf dat klaar is.  

Knippen:  

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Geef voor de zoom een 

zoomtoeslag van minstens 2 cm . 

voorpand                                        1 x aan de stofvouw 

achterpand                                     1 x aan de stofvouw 

mouw                                              2 x  

schouderpas                                   2 x  

beleg voorpand                             1 x aan de stofvouw 

beleg achterpand                         1 x aan de stofvouw 

mouwzoom (naar wens)             2 x  

De V-hals kan dieper of breder gemaakt worden of helemaal weggelaten. 

Voor een tuniek of jurk het voor- en achterpand verlengen.  

WERkwijze: 

gebruik de lockmachine of een rekbare steek van de naaimachine. Knip alle 

patroondelen met naadtoeslag uit de stof.  

Rimpel de bovenkant van het voorpand aan beide kanten in tot de breedte van de 

schouderpassen. I.p.v. rimpelen, kunnen er ook 2 tot 3 platte plooitjes in de 

bovenkant worden gelegd. Speld de schouderpassen op de bovenkant van het 

voorpand, goede kanten op elkaar, en stik de schouderpas vast. Vouw de 

naadtoeslag in de schouderpas en stik hem aan de goede kant door. Leg voor- en 

achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Stik deze 

naad ook aan de goede kant door. 
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Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Vouw de 

naadtoeslag in de mouw en stik ze aan de goede kant door. Zet bij de wijd-

uitlopende mouwen de mouwstrook aan de gerimpelde onderkant mouw. 

Hals: 

verstevig de halsbeleggen met een lichte vlieseline. Leg de beleggen met de g.k.o.e. 

en sluit de korte open kanten. Werk de buitenranden van de beleggen af met een 

zigzagsteekje of de locker. Bij tricot is dit niet direct noodzakelijk, dat rafelt niet.  

Leg het beleg met de goede kanten op het shirt. Speld ze op elkaar en let daarbij op 

dat de schoudernaden op elkaar vallen. Geef met krijt of met een trickmarker aan 

waar precies de V in de hals komt. Stik het beleg met een rekbare steek (niet met de 

locker!) rondom op het shirt en stik aansluitend de V in de hals. Knip de 

naadtoeslagen korter, de hoeken schuin weg. Knip de naad in de V tot vlak voor de 

naad in. Vouw het beleg naar binnen en strijk de hals netjes in model. Stik het beleg 

in een afstand van ca 1,5 tot 2 cm vanaf de rand door. Zet de schouders op elkaar 

vast.  

Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en 

zijnaden in één keer. Zoom het shirt en de mouwen. Klaar! 

 


