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Lady Leana
Lady Leana
Shirt voor het hele jaar
by Mialuna

Lady Leana is met twee verschillende mouwlengtes en een luchtige wijdte het ideale zomershirt. Je
kunt kiezen tussen smalle en oversized schouders. Kies je voor de oversized schouders dan passen
daar ook lange mouwen in.
Beide shirts worden op dezelfde manier gemaakt en naar wens kan er nog wat van de wijdte
afgehaald worden.
Maak de hals met plooitjes of rimpelingen en het ziet er weer heel anders uit!
Kies voor rekbare stoffen zoals katoenen of viscose tricot. Bij viscose kan het shirt misschien een
maatje kleiner worden gemaakt.

Materiaal/maten (afmetingen in cm)
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk.
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel de maten
met een goed passend shirt en pas eventueel de wijdte of lengte aan.

Kniplijst:
voorpand

1 x aan de stofvouw

achterpand

1 x aan de stofvouw

lange mouw
2x
Bepaal de lengte voor de boordjes als volgt:
Meet de wijdte van de hals, de mouw en de zoom met een meetlint. De breedte van de
boordstrook is 4 - 4,5 cm (incl naadtoeslag) voor de hals en de mouwen. De zoomboord kan ook
breder worden gemaakt. Vermenigvuldig de opgemeten lengte met 0,7 en bij tricot 0,8 . Dit getal is
de lengte van je benodigde boordstrook.
Werkwijze: Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk kan het
ook met de gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in normale
steeklengte of een steelsteekje. Gebruik een jerseynaald of ballpointnaald voor je rekbare stof.
Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.
Een filmpje met uitleg is hier te vinden: http://www.youtube.com/mialuna24
Knippen
knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.
Knip overal ca. 0,8 - 1 cm naadtoeslag aan en voor de zoom 2-3 cm.
De patroondelen die op maat worden geknipt, zijn inclusief naadtoeslag.
Neem alle patroontekens over op de stof.
Werkbeschrijving Lady Leana met lange mouwen:
1- knip alle patroondelen met naadtoeslag volgens de kniplijst uit de stof. LET OP! voor het
model met lange mouwen MOET het voor- en achterpand met de brede schouderlijn, dus de
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buitenste lijnen geknipt worden!
Voor- en achterpand kunnen ook recht worden geknipt als de wijdte een beetje teveel van het
goede is.
2 – Leg het voorpand g.k.o.e. langs de vouwlijn en speld bij de beide patroontekens de plooien
op elkaar.. Verdeel de afgespelde stof naar beide kanten en stik de plooi op de naadtoeslag vast.
Doe hetzelfde met de twee buitenste plooien. TIP: Bij een grote bovenwijdte is het mooier de
plooien naar de buitenkant te laten vallen, vouw dan het voorpand met de verkeerde kanten op
elkaar.
3 – Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Meet
de lengte voor het halsboordje op. Sluit deze strook tot een ring, vouw het in de lengte dubbel,
de goede kant buiten. Verdeel het boordje in vier gelijke delen net als de hals en speld het
boordje in de hals. De naad van het boordje valt middenachter. Zet het boordje uitgerekt in de
hals. Vouw de naadtoeslag in het shirt en stik het aan de goede kant met een rekbare steek
door.
4 – Zet de mouwen in de armsgaten, de mouw wordt daarbij iets uitgerekt.
5 – Leg het shirt met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.
6 – Zoom het shirt! KLAAR!
Werkbeschrijving Lady Leana zonder mouwen
1- knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Neem de
patroontekens over op de stof. Kies voor de normale mouwen (binnenste lijnen) over voor de
overhangende schouderbreedte (buitenste lijnen).
2 – maak het shirt zoals boven beschreven bij stap 2 en 3.
3 – Meet de wijdte van het armsgat en knip een passend boordje twee keer. Stik het boordje
aan het armsgat zoals boven beschreven bij de hals.
4 - Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Speld de armsgaten netjes dicht en
sluit de zijnaad. Vouw de naadtoeslag in het armsgat naar achteren en stik hem op de zijnaad
door.
5 – Zoom het shirt. KLAAR!
Variaties:
Ipv plooien langs de halsrand kan ook het voorpand bij de hls gerimpeld worden. Houd dezelfde
wijdte aan als bij de plooien.
Lady Leana kan ook met een zoomboord gemaakt worden. Neem daarvoor de zoomwijdte op
en de heupwijdte. Knip een passend boord in de gewenste hoogte en breedte. Stik het boord
dubbel aan de onderkant van het shirt. Stik het regelmatig uitgerekt vast en zorg dat de naad
van het boord op de zijnaad valt.
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