
    

 
Overgooier MARIEKE 
 
 

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. 
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Das genähte Modell darf gerne auch in Einzelstücken gewerblich verkauft, jedoch nicht ohne Genehmigung in 
größerer Serie gefertigt werden. Das Schnittmuster darf NICHT kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden. 
 

Deze overgooier is een gemakkelijk basiskledingstuk dat het hele jaar door  gedragen kan 
worden. Met bv. een t-shirt en leggings eronder voor koudere dagen en alleen de overgooier 
voor warme dagen. 
Dit model heeft twee soorten schouderbanden: rechte, die voor met een bretelsluiting aan de 
overgooier worden vasgemaakt, of voorgevormde banden, die met knopen en knoopsgaten 
gesloten worden. 
Het is een eenvoudig patroon dat ook zeer geschikt is voor beginnende naaisters.  
De overgooier kan in iedere gewenste lengte en ook met onderjurk genaaid worden. Op het 
voor- en achterpand is voldoende ruimte voor uitgebreide versieringen. 

 
Op onze homepage: www.farbenmix.de/anleitungen staat een uitvoerige  
stap-voor-stap naaibeschrijving met foto’s in het Nederlands. 
  

 
Neem voor u begint de juiste maat op. Let daarbij vooral op de lengte en bovenwijdte! 
 
 
Material 
 

Material / Größen 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

bovenwijdte 65 cm 69 cm 73 cm 77 cm 81 cm 

omtrek van de zoom 88 cm 98 cm 104 cm 113 cm 123 cm 

voorlengte(zonder bandjes) 48 cm 54,5 cm 61,5 cm 63,5 cm 70,5 cm 

Lengte schouderband (in de variant met 
knoopsluiting) 19,5 cm 21,5 cm 23,5 cm 25,5 cm 27,5 cm 

schouderbandbreedte (in de variant met 
knoopsluiting) 

3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 

schouderbandlengte (rechte variant met 
bretelsluitingen) 

21 cm 23 cm 25 cm 27 cm 29 cm 

schouderbbreedte (rechte variant met 
bretelsluitingen) 

2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 

stof (140 cm breed) 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm 

Fournituren 
30 cm elastiek (0,7 cm breed), garen, 4 knopen of 2 
bretelsluitingen(25mm) + 50 cm rekbaar bretelband 

 
knippen 
 
De delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof knippen. 
 
 
patroondelen          Stofleggingsschema 
           
1 - voorpand     1 x aan de stofvouw 

2 - voorpandbeleg    1 x aan de stofvouw 

3 - achterpand     1 x aan de stofvouw 
4 - achterpandbeleg    1 x aan de stofvouw 
5 – zak voorpand    2 x 
6 -  zak achterpand     2 x 
7 – schouderband ( voorgevormd met  
      knoopsgat)                                             4x 
(7)–schouderband ( rechte variant met  
      bretelsluiting)                                         4 x 
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Werkvolgorde 
 

1. Leg de stof zo neer, dat beide zelfkanten tegen de middenvouw aan liggen: zo onstaan er twee   
stofvouwen. Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Knip de voorpand- en 
achterpandbeleggen ( 2&4) en de achterzak (6) eventueel uit voeringstof.          

2. Strijk vlieseline op de bovenste randen van de voor- en achterpandbeleggen (2&4).                      
3. Naai de zakdelen van voor-(5) en achterpand(6) goede kanten op elkaar rondom vast. Laat daarbij een 

kleine opening over om te  keren.  Knip de naadtoeslagen korter, de hoeken schuin af en keer de zakken. 
Stik rondom smal langs de kant door en sluit daarbij de opening. Stik de bovenkant van de zak dubbel 
door.        

4. Stik het voorpandbeleg(2) goede kanten op elkaar aan de bovenkant van het voorpand(1). Stik het 
achterpandbeleg(4) op het achterpand(3), stik daarbij de schouderbanden tussenuit. Let  daarbij goed op 
dat de goede kant van de  schouderbanden boven ligt.                                                                                     

5. Knip de naadtoeslagen aan de bovenkanten iets korter. Sluit de zijnaden van voor- en achterpanden in één 
keer. Werk de beleggen af en keer ze naar binnen. Stik de naad smal op de kant door.                                       

6. Indien gewenst: stik onder de armen op een afstand van 1 cm vanaf de rand een paar cm door zodat een 
klein tunneltje ontstaat. Rijg elastiek door dit tunneltje en zet het vast.                                                             

7. Stik een zoom in de overgooier. Versier de panden met zakken en/of versieringen.  Werk de bretelbanden 
af en zet de sluitingen vast. 

 
 
 
           veel plezier en succes bij het maken! 
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