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Lady Carolyn 
 

Damesshirt met inzetstuk    
by mialuna24.de 

 
Lady Carolyn is een shirt met iets speciaals. Het overlappende inzetstuk voor geeft veel mogelijkheden voor 

fantasie waardoor het shirt iedere keer weer anders lijkt. Door het gebruik van kant of paspelband in dit 
inzetstuk kan het shirt heel chique of romantisch worden. Maak je het helemaal effen, dan wordt het een 
eenvoudig shirt dat goed als basis kledingstuk gebruikt kan worden. Lady Carolyn is licht getailleerd en kan 

met korte, ¾  en lange mouwen gemaakt worden. Bij de versie met ¾ mouwen zijn manchetten leuk.        
Lady Carolyn kun je ook met verschillende kleuren gecombineerd maken. Gebruik rekbare stoffen zoals 

tricot, interlock, zomersweat (wintertricot) of gebreide stoffen.                         
Op het patroon staan de maten 34 – 50. 

 
Materiaal/maten             
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. Lady Carolyn valt nauwsluitend! 
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een 
goed passend shirt en pas eventueel de wijdte of lengte aan. 

Maat  34 36 38 40 42 44 46 48 50 

borstwijdte 80 84 88 92 96 100 104 110 116 

taillewijdte 77 80 84 88 92 96 100 106 113 

heupwijdte 89 93 96 99 102 105 109 114 119 

ruglengte   62 63 64 65 66 67 68 69 70 

mouwlengte       lange 
mouw 

62,5 62,5 63 63 63,5 63,5 64 64 64 

mouwlengte      
¾- mouw 

36,5 36,5 37 37 37,5 37,5 38 38 38,5 

bovenarmwijdte 31 32 33 34 35 36,5 38 39,5 41 

 

Materiaal/maten 34 36 38 40 42 44 46 48 50 

stof,  140 cm breed 
lange, ¾- mouw 

130 130 130 150 150 155 170 180 180 

stof,  140 cm breed 
korte mouw 

70 70 70 70 75 95 95 100 100 

inzetstuk 30 30 30 35 40 40 45 50 50 

verder nog naar wens: kant, gehaakt kant, sierbandjes, paspelband, knopen, drukkers, 
vlieseline, boordstof.                      

 
Kniplijst: 
1 – voorpand     1 x aan de stofvouw 
2 – achterpand    1 x aan de stofvouw 
3 – mouw lang    2 x  
3a – mouw kort   2 x  
4 – voorpandinzetstuk  4 x  
5 - achterpandinzetstuk  2 x aan de stofvouw 
6 – manchetten (naar wens)        4 x  
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Werkwijze: Het gemakkelijkst kun je rekbare stof met de lockmachine naaien. Met de gewone 
huishoudmachine kan het natuurlijk ook. Gebruik dan een overlocksteek of een zigzagsteek met normale 
lengte of een steelsteekje. Gebruik voor rekbare stoffen bij voorkeur ballpointnaalden (jerseynaald) in de 
naaimachine.  
 
Lees eerst de hele beschrijving een keertje helemaal door.  
Een videobeschrijving vind je hier: http://www.youtube.com/mialuna24 
 
 
Beschrijving van een shirt met ¾ mouwen en manchetten: 
 

1. knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Neem alle patroontekens 
over op de stof. 

2. Speld en stik de schoudernaden van de voorste inzetstukken en de achterinzetstukken. Leg de delen 
met de goede kanten op elkaar en stik de halskant op elkaar. Let op dat de schoudernaden van 
beide gelijke delen op elkaar vallen. In deze naad kan naar wens een kantje of paspelbandje 
meegestikt worden. Deze ligt dan tussen de beide lagen in. Keer de lagen, de verkeerde kanten 
liggen op elkaar. Werk de naad mooi uit, strijk deze plat en stik hem vlak langs de rand door.                                      

3. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Speld het 
inzetstuk in de hals: begin middenachter en speld de pas goede kanten op elkaar in het shirt. Let op 
de patroontekens en de overlapping van de voorkant. Naar wens kan ook tussen shirt en pas een 
paspelbandje worden meegestikt. Stik de pas aan het shirt en let op dat het inzetstuk (pas) niet 
uitgerekt wordt. Stik de pas aan de goede kant door. 

4. Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij goed op de patroontekens.                            

5. Leg de shirtdelen goede kanten op elkaar en sluit zij- en mouwnaden in één keer.  

6. Leg twee manchetdelen met de goede kanten op elkaar en stik de afgeronde rand op elkaar. Knip de 
naadtoeslag wat korter. Keer de manchetten, duw de naden netjes uit en strijk ze. Strijk de ronde 
naad door.  

7. Speld de manchetten aan de onderkant van de mouwen en let daarbij op het patroonteken voor het 
begin van de manchet: voor beide mouwen geldt, dat de overlapping naar de buitenkant valt. De 
manchetten worden dus in spiegelbeeld aan de mouwen vast gestikt.                                                                                                                       

8. Zoom het shirt en zet knopen of drukkers door alle lagen op de opgegeven plaatsen aan.                  
KLAAR !!! 
 
 

Variaties, tips en trucs. 
 
- De korte mouwen kunnen ook gewoon gezoomd worden. Er kan ook een boordje worden aangezet.                        
 
- Het inzetstuk hoeft niet gevoerd te worden, maar kan ook van een enkele laag stof worden gemaakt en 
afgewerkt met boordstof, kant of een randje. Verstevig dan wel de plaats waar de knoop of drukker komt.  

 
- Er kann ook een gehaakt randje om het inzetstuk genaaid worden. 
 
 - Het inzetstuk kan ook van een katoentje gemaakt worden. Knip het patroondeel met een wat ruimere 
naadtoeslag zodat de pas ook goed in het rekbare shirt past.  

http://www.youtube.com/mialuna24

