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Raglanshirt FLORA 

Design: Joanna Napp  

   

 

Vergelijk voor het knippen van de stof de maten 
van patroon en kind, vooral de wijdte van het 
middelste mouwstuk.  

Knip alle patroondelen met naadtoeslag. De 
afwerkstrook schuin op de draad knippen. er kan 
ook biaisband gebruikt worden i.p.v. een schuine 
strook.  
 
Als de hals geknoopt moet worden, knip dan de 
afwerkstrook zo'n 20-30 cm langer.   
(de beschrijving hiervan vind je bij het shirt 
ANTONIA.)  

Neem de tekens van het patroon over op de 
stof.    

 

Rimpel de mouwdelen volgens de opgegeven 
maten in stik ze met de goede kanten op elkaar 
aan de middenstrook. Vouw de naden in de 
mouwstrook en stik ze aan de goede kant door.  

 

Maak voor of achter een split in de raglannaad. 
Stik hiervoor de naad tot aan het teken voor het 
split dicht. Strijk de naadtoeslagen naar twee 
kanten en stik de naden aan de goede kant door. 
Verstevig het spliteinde met een trensje.  
 
In plaats van in de raglannaad kan ook 
middenvoor of middenachter een split worden 
gemaakt. Werk dit split met een afwerkstrook af 
(de strook moet 3-4 cm breed zijn en de dubbele 
lengte van het split)   

 

Sluit de andere drie raglannaden.   

Rimpel de bovenkant van de mouwen in, bij de 
hals  
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Strijk de naadtoeslag van de afwerkstrook naar 
binnen.  

Speld de afwerkstrook met de goede kant op de 
verkeerde kant van het shirt. Meet de wijdte van 
de mouw na.    

 

Stik de afwerkstrook vast en strijk hem naar 
boven. Stik een klein lusje voor de knoop aan 
één kant mee. Er kunnen ook bandjes ipv een 
lusje meegestikt worden, doe dit dan aan beide 
kanten.   

Als er een split middenvoor of -achter wordt 
gemaakt, dan zijn het lusje of de bandjes 
overbodig. Maar dan moet er wel een langere 
afwerkstrook gemaakt worden zodat het split 
daarmee dichtgeknoopt kan worden.   

 

Vouw de afwerkstrook naar binnen en stik hem 
met ingeslagen naad rondom vast.   

Zet een knoop aan indien nodig.  

 

Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.   

Zoom de mouwen en de onderkant van het shirt. 
Laat bij de mouwen een stukje in de zoomnaad 
open en rijg dun elastiek in de zoom. Trek het tot 
polswijdte aan en stik de uiteinden vast. Sluit de 
opening in de zoom.  

Klaar!  
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Eenvoudige versie   

 

Knip een smal halsboordje i.p.v. de afwerkstrook. 
Knip de mouwen als één geheel.  

 

Leg hiervoor alle mouwdelen tegen elkaar aan.  

 

Sluit drie raglannaden.  

Vouw het halsboordje in de lengte dubbel en stik 
het in de hals. Rek het bij de mouwen zo ver als 
mogelijk uit.  

Rijg elastiek in het boordje en zet de uiteinden 
met een paar steken op de naadtoeslag vast. Dit 
elastiek houdt de rek in het halsboordje.  

Sluit de vierde raglannaad. Vouw de naad naar 
achteren en stik hem met een kleine driehoek 
door.  
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Sluit zij- en mouwnaden in één keer. Zoom de 
onderkant.  

Zoom de mouwen. 
Laat een stukje in de zoomnaad open en rijg dun 
elastiek in de zoom. Trek het tot polswijdte aan 
en stik de uiteinden vast. Sluit de opening in de 
zoom.  

 
KLAAR !  

 
   


