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Een leuk shirt van bonte tricot of een romantische blouse van soepele katoen: met Rosita 
kun je beide maken! Als blouse is het patroon wat wijder naar wens met ronde of rechte 
onderkant bij de rug. Een heerlijk patroontje voor warme zomerdagen! Met strikbanden of 
een tunnel met elastiek kan de pasvorm aangepast worden.  
Als shirt zit Rosita aan de bovenkant mooi nauwsluitend, iets getailleerd en daarna loopt het 
iets wijder uit. Voor stevige kinderen kan ook de blousevariatie van tricot gemaakt worden!              
Opvallend is de hals met capuchon en een iets bredere boord die beide in één keer afwerkt, 
een bijzondere afwerking die heel speels overkomt! 
Rosita heeft slechts een paar patroondelen, is supersnel gemaakt en absoluut ook voor 
beginnende naaisters geschikt. 
Op beide patronen staan de dubbele maten 74/80i tot en met 170/176.  
 
 
Materiaal  
Rosita als shirt kan van alle rekbare stoffen gemaakt worden: tricot, viscosetricot, 
zomersweat, gebreide stoffen. 
De blouse valt het mooiste van soepele stof zoals batist en dunne poplin.    
 
Knippen   
knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Knip naar wens een zoomtoeslag aan van 
minstens 2 cm.                  
 
Patroondelen:                           
voorpand :     1 x aan de stofvouw 
achterpand:    1 x aan de stofvouw   
mouw  :         2 x   
capuchon :    2 x  
capuchonstrook   1 x 
boordstrook voor de capuchon: breedte naar wens!  
zak:               2 x   
boordjes voor de zakingang :  2 x ca. 20 x 5 cm  
 
Naar wens kunnen nog mouwboordjes (¾ van de lengte van de mouwzoom) en een 
zoomboord (ca. 3/4  van de totale zoomlengte) in de gewenste breedte geknipt worden. Pas 
dan wel eventueel de lengte van de mouwen en van het voor-en achterpand aan.  
 
Werkwijze 
Gebruik de lockmachine of een rekbare steek op de naaimachine.  
  
Speld de capuchondelen met de goede kanten op elkaar en stik de middennaad. Keer de 
capuchon en stik de naad aan de geode kant door.                 
 
Versie met zakken   
Vouw een strookje boordstof voor de zak in de lengte dubbel. Speld het aan de zakingang en 
stik het iets uitgerekt vast. Vouw het boordje naar buiten om en stik de naadtoeslag aan de 
goede kant door. 
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Werk de beide zakdelen aan de ronde kanten af met een zigzagsteekje of de locker en leg 
deze met de goede kant op de binnenkant van het voorpand. Speld de zak vast. Teken met 
krijt de naadlijn op de geode kant van de stof en stik de zak vast langs deze krijtlijn. Nu zit de 
zak vast. 
 
Leg voor- en achterpand geode kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. Vouw de 
naadtoeslag naar voren of naar achteren naar wens en stik hem aan de goede kant door.  
  
Geef met een speld middenachter van de hals aan. De naad van de capuchon moet precies 
op de speld komen. Speld de capuchon gelijkmatig in de hals en stik hem vast.     
 
Kijk even naar de boordstrook voor de capuchon en kijk of de lengte goed is. Dat betekent 
dat hij ¾ van de totale lengte van hals en capuchon moet zijn. Als de boordstof heel erg 
rekbaar is, kan het nodig zijn de boordstof-strook nog korter te maken.            
Speld en stik de korte einden op elkaar tot een ring van boordstof. Vouw de strook in de 
lengte dubbel en strijk er een duidelijke vouw in. Als er nestels in de tunnel moeten komen 
voor een koordje, zet die er dan nu in.                        
  
Speld het boordje in de hals en doorlopend in de capuchon. De naad van het boordje moet 
op de naad van de capuchon vallen.      
Speld en stik de strook goed uitgerekt en gelijkmatig vast. Vouw de naadtoeslag naar binnen 
en stik deze met een rekbare steek aan de geode kant door.         
  
Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij goed op de patroontekens.                                
  
Leg voor- en achterpand met de geode kanten op elkaar en sluit mouw- en zijnaden.                                   
  
Zoom de mouwen of zet een boordje er aan.              
Doe hetzelfde met de zoom van het shirt. 
 
KLAAR! 
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