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Tuniek-blouse SAMMY 

Design: glitzerblume*de  

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de 
stof.  

 
De mouwen kunnen ook als één geheel worden 
geknipt. Plak daarvoor eerst de patroondelen 

volgens de tekens aan elkaar.  
 

Bij dunne of rekbare stof, de stroken waar later 
knoopsgaten en knopen komen verstevigen 
met vlieseline.        

 

Knip het halsbeleg en de stroken voor de 

tunnel naar wens van een contrasterende 
stof.     

 

Sluit de schoudernaden van de passen en de 

belegpassen. Vouw de naadtoeslag van de 
passen naar het voorpand en stik hem door. 
Vouw de naadtoeslag van de beleggen naar het 

achterpand en stik deze ook door.   
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Als het beleg als sier aan de goede kant moet 

komen, speld deze dan met de goede kant op 
de binnenkant van de blouse. 

 
Als het beleg naar binnen moet vallen, werk 

dan eerst de randen van de bogen af en speld 
de goede kant van het beleg op de goede kant 
van de tuniek. Let er op dat de schoudernaden 

op elkaar vallen.  
 

Stik de hals rondom op elkaar en knip de 
naadtoeslag korter. 

 

Vouw het beleg naar binnen, strijk de ronding 
netjes in model, stik de hals  aan de goede 
kant rondom door.  

 
Als het beleg naar buiten moet komen, stik 

deze dan aan de goede kant met een brede 
siersteek op het voorpand vast.    
 

Maak knoopsgaten volgens de patroontekens in 
het rechter voorpand en naai de knopen aan de 

linkerpas aan.  
 
Het kleine stukje waar de beide voorpassen 

elkaar overlappen (leg middenvoor van beide 
delen op elkaar) met een paar steken op de 

naadtoeslag vastzetten.  

 

Stik de ondermouwdelen met de goede kanten 

op elkaar aan de bovenste mouwdelen. Vouw 
de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de 

goede kant door.  
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Zet de mouwen in de armsgaten. Knip de 
naadtoeslag korter en geef indien nodig 

inknipjes in de rondingen. Vouw de 
naadtoeslag in de blouse en stik deze aan de 

goede kant door.   

 

Sluit de mouw- en zijnaden van de bovenkant 

blouse in één keer. 

 

Stik een stofstrook voor de tunnel over de 

zijnaad heen. Dit kan aan de buiten- of 
binnenkant van de stof.   
 

Vouw van naadtoeslag van de stofstrook aan 
de korte kanten en de lange bovenkant naar 

binnen. Speld de tunnelstrook over de zijnaad 
en zorg dat de onderkant van de strook gelijk 
loopt met de onderkant van de pas. Hecht de 

begin- en einddraden goed af. Stik de 
onderkant van de strook met een paar steken 

op de naadtoeslag van de pas vast.  
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Sluit de zijnadne van de blouse-onderkant. 

Vouw de naadtoeslagen naar voren en stik ze 
aan de goede kant door.  

 

Schuif de onderkant van de blouse over de pas 
heen, goede kanten op elkaar, en stik de 

dwarsnaad. Let er op dat de zijnaden op elkaar 
vallen.  

 

Vouw de naadtoeslag naar boven in de pas en 

stik hem aan de goede kant door. Stik de beide 
tunnels nog een keer in de lengte door en 
hecht begin en einde van de naad weer goed af 

tegen uitscheuren.  
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Rijg elastiek in de tunnels, trek het elastiek 
naar wens strak of minder strak aan. Stik de 
korte kanten van de tunnelstrook dicht en zet 

daarbij het elastiek nog een keer goed vast.  

Zoom de mouwen en stik de stof bij de 
vouwlijn nog een keertje naar binnen. Laat een 

stukje open voor het elastiek.  

Rijg het elastiek in de mouwzoom. Sluit het 
elastiek tot een ring en sluit de opening in de 

mouwzoom.  

Zoom de tuniek-blouse of werk de zoom met 
een schuine strook stof van een contrasterende 

kleur af. Of gebruik biaisband.  
 
 

 
 

 
 
Tips voor het maken van ronde zomen zijn 

 HIER te vinden. 

 

KLAAR ! 
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