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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. 

 

Joey is een hippe unisex-overhemdblouse voor alle jaargetijden. 

 

Er is keuze tussen een blouse in *westernlook* met lange smalle spitstoelopende borstzakken en 

een sierpas met punten of toch liever een *klassieke look* met een rechte pas. 

 

Er is keuze tussen een winterversie met lange mouwen, een zomerversie met korte mouwen en 

een meisjesversie voor de zomer met vleugelmouwtjes. 

 

De clou: deze blouse kan van tricot gemaakt worden. Daardoor is hij rekbaar, zit heerlijk en de 

details zoals de knooplijsten, zakken, sierpas en kraag worden van niet-rekbare katoentjes 

gemaakt.          

 

Zoiets heeft nog niemand! 

 

Voor meisje zitten er figuurnaden in de taille, voor jongens of erg stevige kinderen kunnen deze 

gewoon weggelaten worden.  

 

Het overhemd staat geweldig leuk en is toch heel gemakkelijk te maken. Alle zakjes en extra’s 

zijn eenvoudig opgestikt, de kraag en de knooplijsten net zo eenvoudig gedaan.       

 

Het resultaat is een absoluut trendy look en ook echt voor beginnende naaisters geschikt! 

 

Deze blouse moet ieder kind hebben, het kan klassiek, feestelijk, wild, bont met veel kleuren of 

eenvoudig gemaakt worden, laat je ideeën de vrije loop en maak er iets moois van! 

 

De overhemdblouse valt normaal qua wijdt. Met haar klassieke snit staat ze ook leuk bij stevige 

kinderen, maar neem dan wel een maatje groter en kort eventueel de mouwen en de totale 

lengte in, dit is niet moeilijk bij dit patroon.                

Bij stevige meisjes kunnen de figuurnaden weggelaten worden, dan biedt de blouse al veel meer 

bewegingsvrijheid en valt soepel om het lijfje. Helemaal lekker draagt de blouse, als hij van 

rekbare tricot wordt gemaakt!              

 

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  

mate-

riaal/maten  
86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

170/17

6 

bovenwijdte 65 cm 67 cm 69 cm 73 cm 77 cm 85 cm 93 cm 101 cm 

lengte voor 40 cm 44 cm 48 cm 52 cm 56 cm 62 cm 68 cm 74 cm 

schouderbreedte 6,6 cm 7,0 cm 7,4 cm 8,0 cm 8,6 cm 9,4 cm 10,2 cm 11,0 cm 

mouwlengte 33 cm 37 cm 41 cm 46 cm 51 cm 56 cm 61 cm 66 cm 

stof 

(140 cm breed) 
75 cm 80 cm 85 cm 100 cm 115 cm 130 cm 140 cm 150 cm 

knopen/ 

drukkers     
5 5 7 7 7 9 9 9 

fournituren 
fluweel- of ander sierband, evt vlieseline, rekbare tricot/boordstof, knopen voor de 

kraag, borstzakjes, Stylefix 

 

http://www.farbenmix.de/
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Knippen     

Bij het verwerken van verschillende stoffen in één kledingstuk, is het beter deze te laten 

voorkrimpen, zodat de stoffen later bij het wassen niet verschillend sterk krimpen.  

 

Verschillende patroondelen van de blouse staan in verschillende versies op het patroonblad. 

Daarom hoeven niet alle patroondelen geknipt te worden, kies uit de verschillende patroondelen: 

 

 zo zijn er twee verschillende sierpassen (patroondeel 8 en 9 voor de voorkant en 

patroondeel 10 en 11 voor de achterkant), eentje met een rechte kant en eentje met 

punten. Knip de sierpas naar wens, de andere sierpas is dan slechts een alternatief en 

hoeft niet geknipt te worden. 

 

 hetzelfde geldt voor de kraag (patroondeel 6 en 7 ), voor de opgestikte zakken 

(patroondeel 13 en 14) en voor de zakkleppen (patroondeel 12 en 15). Ipv. 2 opgestikte 

zakken en zakkleppen kan naar wens ook maar één zak met klep gemaakt worden. Knip 

dan de gewenste patroondelen maar 2 x uit de stof.            

                                                      

De blouse kan met korte of met lange mouwen (patroondeel 3) of met vleugelmouwtjes 

(patroondeel 16) gemaakt worden.      

Knip voor een overhemdblouse met lange mouwen (patroondeel 3 ) bovendien de manchetten 

(patroondeel 5).  De manchetten kunnen naar wens ook van rekbare tricot of boordstof gemaakt 

worden.        

                               

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. 

Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon). 

De voorpanden, het achterpand en de mouwen kunnen van rekbare stoffen zoals tricot gemaakt 

worden. ( tip: naai rekbare stof het liefst ook met rekbare steken en gebruik bij voorkeur een 

ballpoint of stretchnaald in de naaimachine.)           

 

Voor slanke meisjes staan er figuurnaden in de taille op het patroon. Knip de figuurnaden uit het 

papieren patroon en leg het patroon op de stof. Trek de figuurnaad met krijt of met een 

tricmarker over op de binnenkant van de stof. Geef ook de dwarse middellijn op de stof aan.     

                                                                                                                                                                       

Bij gebruik van dikke stof is het beter om voor de binnenkant van de dubbele zakken en 

zakkleppen dunnere stof te gebruiken.                                               

 

Patroondelen     

 1 -  voorpand   2 x 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 3 - mouw  2 x 

 4 - knooplijst        2 x 

 5 - manchet       2 x (naar wens van boordstof) 

 6 - kraag  1 2 x aan de stofvouw 

 7 - kraag  2 2 x aan de stofvouw 

 8 - sierpas voor 1 2 x 

 9 - sierpas voor 2 2 x 

 10 - sierpas achter 1 1 x aan de stofvouw 

 11 - sierpas achter 2 1 x aan de stofvouw 

 12 - zakklep   1 4 x 

 13 - zak  1 4 x 

 14 - zak  2 4 x 

 15 - zakklep 2 4 x 

 16 - vleugelmouwtje     2 x 
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Werkwijze      

Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen, is het beter de knooplijsten vóór met vlieseline te 

verstevigen. Plak ook een stukjes vlieseline op de plaatsen waar later knoopsgaten en knopen of 

drukkers komen. Strijk de vlieseline altijd aan de binnenkant van de stof. 

Verstevig naar wens ook de buitenkraag met vlieseline.                                    

Overhemdblouse met lange mouwen 

Bij een overhemd zonder taillenaden vervalt punt 2 van de beschrijving. 

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of met de lockmachine. 

2. Voor- en achterpand met figuurnaden: vouw op de aangegeven plaatsen de stof van het 

voor- en achterpand in de lengte dubbel, de goede kanten op elkaar en stik de figuurnaad 

langs de patroonlijn. Vouw de plooien naar het midden en strijk ze plat. De figuurnaden 

kunnen aan de goede kant van de stof doorgestikt worden. 

3. Leg de sierpassen voor en achter met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. 

Vouw de naadtoeslag naar de voorpas en stik hem aan de goede kant door.                    

4. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Vouw de 

naadtoeslag naar het achterpand en stik hem aan de goede kant door.                         

5. Leg de blouse recht voor je neer, zo, dat de goede kant naar boven ligt. Leg de sierpas 

volgens de patroontekens op de blouse, ook met de goede kant naar boven. Speld de sierpas 

op de blouse vast of plak hem met STYLEFIX.            

Stik de sierpas aan de onder- en bovenkant met een brede sier- of zigzagsteek op het 

overhemd vast. (bij spijkerstof of geruite stofjes staat het leuk als de stof na het wassen gaat 

rafelen. 

Zet de sierpas langs de armsgaten en de hals op de naadtoeslag van het overhemd vast.                                                                                   

6. Zakken en zakkleppen naar wens:                        

Zakkleppen: speld twee zakklepdelen met de goede kanten op elkaar, stik ze rondom en 

laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter, de 

hoeken schuin weg. Keer de klep en duw de hoeken goed naar buiten. Strijk de klep en stik 

hem aan de zij- en onderkant door.                                                                                                     

Gevoerde zakken: speld twee zakdelen met de goede kanten op elkaar, stik ze rondom een 

laat aan de bovenkant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter, de 

hoeken schuin weg en keer de zak. Strijk hem mooi in model en stik de zakingang aan de 

goede kant door. Sluit daarbij gelijk de keeropening.                                    

7. Speld de zak(ken) naar wens op de voorpanden. Ze kunnen op de borst geplaatst worden, 

maar ook verder naar beneden. Stik de zij- en onderkant van de zak op de blouse. Verstevig 

de hoekjes met een klein trensje.                             

Speld de zakklep(pen) ca. 1 tot 2 cm boven de zakken. Stik de zakklep langs de bovenrand 

op de blouse vast en sluit daarbij gelijk de keeropening. Verstevig de hoekjes met een 

trensje. Maak een knoopsgat in de zakklep en zet een knoop op de zak en knijp drukkertjes 

in.                                                                        

8. Vouw de knooplijst langs de vouwlijn dubbel en strijk hem plat. Stik de open kanten samen 

langs de voorranden van de voorpanden, goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar 

het voorpand en stik deze smal door of met een mooie siersteek.                                                        

Een andere manier: vouw de knooplijst in de lengte dubbel langs de aangegeven vouwlijn 

en strijk hem plat. Vouw de strook weer open en stik de goede kant op de binnenkant van de 

blousevoorrand. Vouw de strook naar buiten om, vouw en strijk de naadtoeslag van de 

andere kant naar binnen en speld hem op het voorpand. Gebruik de gestreken vouwlijn als 

hulplijn. Stik de knooplijst aan het voorpand door en let daarbij op dat de aanzetnaad bedekt 

wordt.                                               
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9. Ronde kraag: speld de kraagdelen met de goede kanten op elkaar. Stik de bovenkant en de 

ronde voorkanten op elkaar. Knip de naadtoeslag korter, keer de kraag naar de goede kant 

en stik de bovenkant en de voorranden aan de goede kant door.                                                

Hoekige kraag: speld de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en stik de boven- en 

voorkant op elkaar. Strijk bij dunne stof een stukje vlieseline op de hoeken als extra 

versteviging. Knip de naadtoeslag wat korter en de hoeken schuin weg. Keer de kraag, strijk 

hem in model en stik de bovenkant en de voorranden aan de goede kant door.                                                                                      

10. Stik de kraagdelen aan de onderkant op de naadtoeslag op elkaar vast. Speld de kraag met 

de open kanten volgens de patroontekens op de binnenkant van de blouse. De goede kant 

van de kraag ligt boven. De kraag eindigt aan beide kanten precies aan het einde van de 

knooplijst. Knip de naadtoeslag flink af en vouw de kraag naar boven. Stik aan de goede kant 

van de blouse een sierbandje over de aanzetnaad heen en stik aan beide kanten de uiteinden 

een halve centimeter naar binnen. De naadtoeslag van de kraag en blouse zijn nu volledig 

door het band bedekt.                                                                                                 

11. Stik de figuurnaden in de lange mouwen. Vouw daarvoor de stof bij de patroontekens met de 

goede kanten op elkaar. Vouw de naad naar een kant en stik hem aan de goede kant door.                              

12. Zet de mouwen in de armsgaten. Knip de naden wat korter en knip in de ronding de 

naadtoeslag eventueel wat in. Vouw de naadtoeslag in de mouwen en stik ze aan de goede 

kant door.                                                       

13. Vouw de manchetten of de rekbare boordjes dubbel, de goede kant buiten en stik de open 

kanten samen aan de goede kant van de ondermouw.                                

Tip: bij gebruik van rekbare tricot of boordstof kan het boordje iets uitgerekt aan de 

ondermouw worden gestikt. Knip het teveel aan boordstof af.           

Vouw de naadtoeslag in de mouw en stik hem aan de goede kant door.         

14. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Sluit de mouw- en zijnaden in één 

keer. Vouw de naadtoeslag in de manchetten of mouwboordjes naar een kant en stik hem 

met een kleine driehoek plat.                      

15. Zoom de onderkant van de blouse. Vouw hiervoor de zoom naar binnen, strijk hem plat en 

stik hem door.  De zoom kan ook met een rolzoompje worden gemaakt of versierd met een 

randje kant of een ander sierbandje.                                 

16. Maak knoopsgaten in de knooplijsten en zet knopen aan op knijp er drukkers in. Begin met de 

bovenste knoop/drukkers, deze begint ca. 4cm onder de kraagaanzet.    

Naar wens kunnen de hoekjes van de kraag met knopen of bloemetjes worden vastgemaakt. 

 

Overhemdblouse met korte mouwtjes of vleugelmouwtjes 

1. Maak de blouse zoals boven beschreven van punt 1 t/m 10.  

2. Zoom de mouwtjes of werk ze af met biaisband of een randje kant. Zet de mouwen in de 

armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Vouw de naadtoeslag in de blouse en stik ze 

aan de goede kant door.                                                            

3. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Vouw de 

naadtoeslag naar een kant en stik hem aan de goede kant door.            

4. Ga verder zoals beschreven vanaf punt 15.       

 

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met Joey! 


