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Kleine Klamotte  

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  

   

 

Blouse:  

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de 

stof. De pas kan ook helemaal dubbel gemaakt 

worden, knip dan de passen twee keer. Bij de 

gevoerde versie vervalt het aangeknipte 
knooplijstbeleg bij de achterpas.    

Knip lange of korte mouwen.   

 

Sluit de schoudernaden, vouw de naad naar het 

voorpand en stik hem smal door.  

 

Speld kant of zigzagband langs de hals aan de 

goede kant van de stof. Het kant wijst naar 

beneden.   
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Verstevig de knooplijsten met vlieseline. Strijk 

de naadtoeslag van de knooplijst naar binnen 

En vouw hem naar buiten om, goede kanten 

van de stof op elkaar (g.k.o.e.) en speld hem 

vast. Het kant ligt dan tussen de twee stoflagen 

in en het uiteinde piept er boven uit.  

Stik het kant op de naadtoeslag vast en stik 

daarbij de omgevouwen knooplijst mee.   

 

Vouw de naadtoeslag en de knooplijst naar 

binnen en stik ze door.  

Het kant/zigzagband wijst nu naar buiten.  

Stik het beleg van de knooplijst vast.  

 

Speld de passen voor volgens de tekens 

opelkaar en zet ze aan de onderkanten op de 

naadtoeslag op elkaar vast.  

Rimpel het voorpand tussen de tekens in en 

speld hem aan de pas. Stik de pas op het 

voorpand vast, strijk de naad plat en stik op de 
pas door.  

Leg de knooplijsten van de achterpassen op 

elkaar en stik het achterpand aan de passen. 

Vouw de naad naar boven en stik hem door.  
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Speld twee zakdelen g.k.o.e. maar laat aan de 

bovenkant een stukje open om te keren.   

Knip de naadtoeslagen korter, de hoeken 

schuin weg en keer de zak.    

 

Stik de zakingang twee keer door en sluit 

daarbij de keeropening.   

Stik de zak smal langs de kant op het voorpand 

vast.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten. Sluit de 

zijnaden en aansluitend de mouwnaden.  
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Zoom de mouwtjes en laat een stukje open 

voor het elastiek. Rijg elastiek in de mouwzoom 

en sluit de opening.  

Zoom de onderkant van de blouse.  

Zet knopen aan en maak knoopsgaten, of sla 
drukkers naar wens in.  

KLAAR !  

 

Knip de broekdelen met naadtoeslag uit de 

stof.  

Knip zakken naar wens.   

8

 

Maak de zak zoals boven beschreven en stik 

hem smal langs de kant vast.  

Stik de zijnaden g.k.o.e. en vouw de naad naar 

het voorbeen. Strijk hem plat en stik hem aan 

de goede kant door.  
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Rimpel de onderkant van de benen in en stik de 

afwerkstrook met de goede kant aan de 

binnenkant van de broek.  

Strijk de naadtoeslag naar binnen, vouw de 

strook naar buiten om en stik hem aan de 

goede kant van de broek vast.  

 

Sluit de binnenbeennaden. Vouw de 

naadtoeslag van het zoompje naar het 

voorbeen en stik hem met een driehoekje vast. 

 

Schuif de benen zo in elkaar dat de stoffen met 

de goede kanten op elkaar liggen en stik de 

kruisnaad.  

Keer de broek en stik de kruisnaad aan de 

goede kant door.  
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Zet de tailleband aan, een beschrijving 

daarvoor is HIER te vinden. 

 

KLAAR ! 

 


