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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. 

 

FANÖ is een basispatroon voor een shirt met ronde hals en een gebogen pas.  
De keuze tussen twee soorten mouwen en buidelzakken maken vele combinaties mogelijk, zodat het shirt 
voor alle seizoenen en gelegenheden gemaakt kan worden. De mouwen zijn lang en slank voor de winter of 
kort en met een pofmouwtje voor de zomer. Wie dat wil kan het shirt een sportieve uitstraling geven met een 
buidelzak.  
 
Middenvoor kan het shirt ook gerimpeld worden net onder de pas, maar ook eenvoudig recht blijven, gewoon 
naar wens voor elk wat wils, smaller of wijder.   
 
Het shirt kan met borduurtjes en applicaties versierd worden, stofjes kunnen worden gecombineerd. FANÖ 
ziet er iedere keer weer anders uit en in de eenvoudige versie is hij zeer geschikt voor beginnende naaisters. 
 
Gebruik voor dit model een soepele rekbare stof zoals tricot of dunne joggingstof, gebreide stof en alle andere 
stoffen met voldoende rek. 
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vinden op 
onze homepage www.farbenmix.de  bij de Nederlandse vlag. 
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  

 
Benodigdheden/maattabel  
De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk.   

Materiaal/maten  S M L XL XXL 

bovenwijdte 86 cm 94 cm 102 cm 116 cm 130 cm 

taillewijdte  79 cm 87 cm 95 cm 109 cm 123 cm 

zoomwijdte 90 cm 98 cm 106 cm 120 cm 134 cm 

schouderbreedte 8,4 cm 8,8 cm 9,2 cm 9,6 cm 10,0 cm 

lengte voor 61 cm 62 cm 63 cm 72 cm 74 cm 

lengte korte mouw 12,5 cm 13,5 cm 14,5 cm 15,5 cm 16,5 cm 

lengte lange mouw 62 cm 62,5 cm 63 cm 63,5 cm 64 cm 

stof, korte mouw (140 cm breed)  100 cm 105 cm 110 cm 120 cm 130 cm 

stof, lange mouw (140 cm breed) 130 cm 135 cm 140 cm 150 cm 180 cm 

fournituren restje vlieseline. evt. boordstof                    

 

Knippen     

Bij gebruik van verschillende stofsoorten (stofmix) moeten deze voorgewassen worden om onderling 
verschillend krimpen te voorkomen.                                                                                                                                                      
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de rekbare stof. Let op de 
draadrichting. Neem  de patroontekens over op de stof.                                        
Het voorpand (patroondeel 2) kan ook zonder plooitjes gemaakt worden, leg dan het patroondeel voor de 
eenvoudige versie met de middenvoornaad aan de stofvouw.                                    
Eenvoudige shirtversie: het voorpand kan als één geheel (zonder pas ) geknipt worden. Leg in dat geval het 
voorpand (patroondeel 2) van de eenvoudige versie met de middenvoorlijn aan de stofvouw en de pas 
(patroondeel 1) tegen het voorpand aan en knip beide patroondelen als één  voorpand.                                                      

Zak (patroondeel 8 resp. 9) en zakboordjes (patroondeel 10) kunnen ook weggelaten worden. 
Boordjes: knip deze van rekbare tricot of andere stof (vb boordstof). Iedere rekbare stof rekt verschillend 
sterk, daarom kan de lengte slechts ongeveer worden aangegeven. Knip het eventuele teveel gewoon af.  
Het boordje voor de hals en de mouwen kunnen ook gebruikt worden om de hals en/of mouwen mee om te 
zomen. 
 
Kniplijst                 
 1 -  voorpas          1 x aan de stofvouw 
 2 - voorpand          1 x aan de stofvouw 
 3 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 4 - lange mouw  2 x of   
 5 - korte mouw  2 x en  
 6 - mouwboordje v.d. korte mouw 2 x 
 7 - halsboordje  1 x 
 8 - zak    1 x aan de stofvouw of    
 9 - zak gerimpeld     1 x aan de stofvouw en 
 10 - boordje voor de zakingangen 2 x 
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Werkwijze 
Gebruik voor het naaien van rekbare stoffen ook rekbare steken, vb. een smalle zigzagsteek in normale lengte 
of de lockmachine. Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek zoals vb. een driegedeelde 
zigzagsteek.        
Het beste werkt een ballpoint- of stretchnaald bij het naaien van rekbare stoffen. 
 

1. Werk indien nodig alle patroondelen af. 

2. Strijk een 5cm lange strook vlieseline aan de onderkant van de pas precies in het midden op de 
naaitoeslag, zodat de stof hier straks niet uit rekt.                                   
Rimpel het voorpand aan de bovenkant tussen de patroontekens in. Stik daarvoor een wijde zigzagnaad 
over een dikke katoenen draad heen. Steek NIET in de draad, maar eroverheen. Trek de dikke draad aan 
en rimpel het stukje in tot de aangegeven wijdte (totaal 5cm).                                

3. Speld het voorpand met de goede kanten op elkaar aan de onderkant van de pas en stik de delen met 
een rekbare steek aan elkaar. Vouw de naadtoeslag naar boven in de pas en stik de naad door.                                 

4. Eenvoudige zak: vouw de naadtoeslag van de zak naar binnen en stik hem met een rekbare steek vast.                  
Of naar wens: vouw de boordstrookjes voor de zakingangen in de lengte dubbel en stik deze iets 
uitgerekt aan de goede kant van de zakingang dubbel vast. Vouw de naadtoeslag naar binnen en werk de 
drie lagen samen af.                   

Vouw de naadtoeslagen van de bovenkant, de onderkant en de korte zijkanten naar binnen en speld de 
zak op de gewenste hoogte op het voorpand. Stik hem met een rekbare steek vast. Verstevig de hoeken 
met trensjes.   

Gerimpelde zak: rimpel de zakingangen tussen de patroontekens iets in. Vouw de boordstrookjes voor 
de zakingangen in de lengte dubbel en stik deze iets uitgerekt aan de goede kant van de zakingang 
dubbel vast. Vouw de naadtoeslag naar binnen, werk deze samen af. Vouw de naadtoeslagen van de 
bovenkant, de onderkant en de korte zijkanten naar binnen en speld de zak op de gewenste hoogte op 
het voorpand. Stik hem met een rekbare steek vast. Verstevig de hoeken met trensjes.                                
Bij een shirt met gerimpeld voorpand opletten: speld en stik de zak op het voorpand niet te ver naar 
boven vast, zodat de plooitjes nog mooi kunnen vallen. 

De zak kan ook met de onderkant gelijk vallen met het voorpand, dan hoeven alleen de naadtoeslagen 
van boven- en zijkanten naar binnen worden gevouwen en vastgestikt. De onderkant kan op de 
naadtoeslag van het voorpand met een paar steekje worden vastgezet. 

5. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de rechter schoudernaad. Strijk de 
naadtoeslag naar het voorpand. Vouw de strook voor het  halsboordje in de lengte dubbel met de goede 
kant buiten en speld hem iets uitgerekt met de open kanten aan de goede kant van de hals. Stik het 
boordje met een rekbare steek vast. Vouw de naadtoeslag naar beneden in het shirt en stik het aan de 
goede kant met een rekbare steek door. Als het boordje te lang is, dan het overtollige stuk afknippen.                       
Een ander manier om het halsje af te werken: speld een strook rekbare stof of boordstof iets uitgerekt 
met de goede kant aan de binnenkant van de hals. Stik de strook vast. Knip de naadtoeslag iets af. Vouw 
de strook naar de goede kant van het shirt, vouw de naadtoeslag naar binnen en speld hem rondom aan 
de hals en stik hem smal door.                                                                                                                                             

6. Sluit de linker schoudernaad. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik hem door. Stik het boordje 
met een kleine driehoek in de hals plat.   

7. Korte mouw: rimpel de mouw aan de bovenkant tussen de patroontekens gelijkmatig tot de opgegeven 
wijdte in (totaal: 8cm). Speld en stik de mouw in het armsgat.                                      
Vouw de strook voor het mouwboordje in de lengte dubbel en speld de open kanten samen iets uitgerekt 
aan de goede kant van de onderkant van de mouw. Stik het boordje met een rekbare steek vast. Strijk 
de naadtoeslagen naar boven in de mouw.                                                
De mouw kan ook op een andere manier afgewerkt worden. Speld een strook rekbare stof of boordstof 
iets uitgerekt met de goede kant aan de binnenkant van de mouwonderkant. Stik de strook vast. Knip de 
naadtoeslag iets af. Vouw de strook naar de goede kant van de mouw, vouw de naadtoeslag naar binnen 
en speld hem rondom vast. Stik de strook vast.                                                                                                                                    
Lange mouw: zet de mouwen in de armsgaten. Vouw de mouwzoom naar binnen en stik hem met een 
rekbare steek vast.                                                             

8. Leg het voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer. 
Vouw de naadtoeslag van de mouwboordjes of mouwzomen naar voren en stik deze met een kleine 
driehoek vast.       

9. Vouw de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek door. 

 

KLAAR! Veel plezier en succes met FANÖ! 


