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NOELIA /NOELITA 
  

NOELIA is een shirt met stijl en veel variatiemogelijkheden. De heel speciale halslijn van NOELIA 
maakt het shirt tot een blikvanger.  
  
Helemaal van effen stof is NOELIA een fijn basis-shirt met een mooie belijning. Door de vele 
deelnaden kan het shirt ook van verschillende stofjes worden gemaakt, oftewel, dit patroon is ideaal 
om restjes op te maken!                     
Je kunt NOELIA met of zonder capuchon maken. Je kunt ook kiezen tussen korte, halflange en lange 
mouwen. Het borstgedeelte moet nauwsluitend vallen, de patroondelen daaronder staan in twee 
wijdtes op het patroonblad: een smalle voor een nauwsluitende shirt en een ruime die losjes om de 
heupen valt. Bovendien kun je het shirt in shirtlengte maar ook in tunieklengte maken. De tuniek kun 
je dan heel eenvoudig weer tot jurklengte tekenen.        
 
Maak NOELIA van rekbare stoffen zoals tricot met elasthan, viscosetricot, wintertricot oftewel 
zomersweat, nickyvelours, gebreide stoffen… 
  
Werkwijze: gebruik de lockmachine of een rekbare steek van de naaimachine.  
  
Leg de voorste pasdelen met de goede kanten op elkaar op de achterpas en speld de schouders. Sluit 
de schoudernaden en keer de pas.                                                   
Leg de capuchon- en de voeringcapuchondelen met de g.k.o.e. Stik de middennaad. Leg de mutsen in 
elkaar g.k.o.e. en stik de voorrand. Keer de muts en speld de halskanten op elkaar. Speld de 
capuchon in de hals van de pas, de voorranden van de capuchon sluiten precies aan op de hoekjes in 
de voorpanden.  Stik dan alle lagen op elkaar.     
                                                                                                                            
Vouw de boordstrook voor de hals of voor de afwerking van de capuchon in de lengte dubbel.Speld 
en stik hem iets uitgerekt rondom vast. Als de strook iets te lang is, knip hem dan op de juiste lengte 
af. Leg de onderkanten van de strook overlappend op elkaar en speld ze op de naadtoeslag vast 
zodat de pasdelen netjes blijven zitten.                 
 
Vouw het patroondeel van het inzetstuk dubbel, de goede kant buiten en werk de open kanten 
samen af met de locker of met een zigzagsteek. Strijk de naadtoeslag van de boordstrook  in de 
voorpasdelen naar buiten.    
  
Speld het inzetstuk in de V van de hals, de randen vallen precies onder de naadtoeslag van de 
boordstrook. Stik nu het boordje rondom aan de goede kant door. Daarbij wordt het inzetstuk ook 
gelijk vastgezet. Stik door met een coverlock of met een naaimachine met boventransport of met een 
hele lage druk op het voetje.                                               
Speld een dwarsstrook g.k.o.e. aan de voor- en achterpas en stik deze vast. Stik deze strook naar 
wens met een rekbare steek door. Speld en stik dan de onderste shirtdelen aan de dwarsstrook 
g.k.o.e.                                                                     
Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Sluit de mouw en zijnaden in 
één keer. Let erop dat de naden van de dwarsstrook precies op elkaar vallen. Keer het shirt.                                                
Zoom de mouwen en de onderkant of zet er boordjes aan.  
  
Knip voor de mouwen een boordje in gewenste breedte (bv.10 cm voor een 5 cm lang boordje) De 
wijdte van het boordje moet ca 2-3 cm smaller zijn dat de wijdte van de mouwzoom. Vouw het 
boordje dubbel, sluit de zijkant. Vouw het boordje dubbel met de geode kant naar buiten en stik het 
uitgerekt aan de mouwzoom. Vouw het boordje naar beneden. Maak op dezelfde manier een 
boordje als shirtzoom naar wens.     


