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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. 

 

CLEMENTINE is een shirt met echte „Weense naden“. De lengtenaden zijn niet alleen maar 

optische deelnaden, maar geven "model" aan het shirt waardoor het prachtig valt. 

 

Het middenvoorgedeelte is helemaal gevoerd en met ronde zakken voorzien. Van effen stof is 

dit een heel mooi basisshirt dat door de mooie lijnen alleen al prachtig is, voor een aparte 

vrolijke uitstraling kunnen tricots gemengd of met opdruk gebruikt worden.  

 

Het shirt is op borsthoogte nauwsluitend en bij de heupen luchtig ruim. Het is een typisch 

„meisjeslievelingsshirt“ dat wacht op jullie ideeën.       

 

Het shirt is gemakkelijk te maken, vooral omdat de zakken in de patroondelen verwerkt zitten. 

Echte beginners kunnen de zakken ook weglaten, dan hoeft het voorpand ook niet van dubbele 

stof gemaakt te worden.  

 

Voor dit patroon  kunnen alle soorten rekbare shirtstoffen gebruikt worden. 

 

Dit shirt valt smal bij de bovenwijdte en bij de bovenarmen. Voor stevige meisje moet het 

daarom ook zeker 1 maat, misschien zelfs 2 maten groter gemaakt worden. Teken de 

patroondelen van de grotere maat in de lengte van de normale kindermaat. Zo is het shirt in de 

wijdte aangepast en blijven de proporties gelijk.                                       

 

Neem voor het begin de borstomvang van het kind op en vergelijk dit met de maten in de tabel. 

Kies daarna de juiste maat uit.                                              

 

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  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

bovenwijdte 58 cm 60 cm 64 cm 68 cm 72 cm 80 cm 88 cm 96 cm 

schouderbreedte 3,8 cm 4,2 cm 4,8 cm 5,2 cm 5,8 cm 6,8 cm 7,4 cm 8,2 cm 

lengte voor  41 cm 45 cm 49 cm 53 cm 57 cm 63 cm 69 cm 75 cm 

mouwlengte 30 cm 34 cm 38 cm 43 cm 48 cm 53 cm 58 cm 63 cm 

stof, tricot 

(140 cm breed)  
85 cm 90 cm 95 cm 105 cm 115 cm 125 cm 135 cm 150 cm 

fournituren evt. boordstof, naadband of vlieseline                          

 

 

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.  

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de rekbare stof. Let op de draad-

richting.  Neem de patroontekens over op de stof. (dit zijn de kleine streepjes aan de rand van 

de patroondelen)                     

 

http://www.farbenmix.de/
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Let bij het middenvoorpand (patroondeel 1) op de ingetekende zakingang. Het patroondeel 

wordt 1 keer met zakingang en 1 keer zonder zakingang geknipt, beide aan de stofvouw. 

Het halsboordje (patroondeel 6) en het zakboordje worden van goed rekbare tricot of fijne 

boordstof geknipt.     

                 

Iedere stof rekt weer anders, daarom kunnen wij slechts een maat opgeven die ongeveer de 

juiste zal zijn. Als de boordjes te lang zijn, knip dan de overtollige stof gewoon af. 

 

 

Kniplijst               

 1 -  voorpand midden  2 x aan de stofvouw (1 x met en 1 x zonder zakingang) 

 2 - zijvoorpand      2 x 

 3 - achterpand midden 1 x aan de stofvouw 

 4 - zij-achterpand  2 x 

 5 - mouw 2 x 

 6 - halsboordje  1 x 

 

  zakboordje -   2 x (maten zonder naadtoeslag): 

 

 86/92 – 98/104: 3 cm x 10,5 cm 

  110/116 – 122/128: 3 cm x 11,0 cm 

  134/140 - 146/152: 3 cm x 11,5 cm 

  158/164 - 170/176: 3 cm x 12,0 cm 

 

 

Werkwijze 

Gebruik rekbare steken (bv. een locksteek of een smalle zigzagsteek) voor het in elkaar zetten 

van de delen. Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek, bijv een driegedeelde 

zigzagsteek. Gebruik bij voorkeur een ballpointnaald of een stretchnaald in je machine. 

1. Vouw de zakboordstroken in de lengte dubbel, de goede kant buiten, en stik de beide open 

kanten samen iets uitgerekt aan de goede kant van de zakingang van het bovenste 

middelste voorpand. Werk de naadtoeslag samen af. Vouw de naadtoeslag naar binnen en 

stik hem aan de goede kant door.     

Een andere manier om de zakingangen af te werken is door de afwerkstroken met de 

goede kant aan de binnenkant van de stof te spelden. Stik het boordstrookje enkel vast, 

knip de naadtoeslag wat korter, vouw de strook naar de goede kant. Vouw de naadtoeslag 

aan de andere kant naar binnen en speld hem aan de goede kant van de zakingang en stik 

hem vlak langs de rand vast.                                                                                                                      

2. Speld het middenvoorpand met de zakingangen op het andere middenvoorpand, beide 

goede kanten naar boven. De randen liggen op elkaar. Deze twee panden worden verder 

samen verwerkt als één patroondeel.                                                      

3. Stik de zijvoorpanden met de goede kanten op elkaar aan het middenvoorpand. Werk de 

naadtoeslag samen af. Bij zeer rekbare stof is het handig, de naadtoeslag te verstevigen 

met naadband of vlieseline. Afhankelijk van de rekbaarheid van de tricot kan ook alleen de 

naadtoeslag op de plaats van de zak verstevigd worden. Vouw daarna de naadtoeslag naar 

de zijpanden en stik ze aan de goede kant door.                      

4. Stik ook de zij-achterpanden met de goede kanten op elkaar aan het middenachterpand. 

Werk de naadtoeslag samen af en vouw ze naar de zijkanten. Stik ze aan de goede kant 

door.                                 

5. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Sluit de rechter schoudernaad en 

stik hem door. 
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6. Vouw de strook voor het halsboordje in de lengte dubbel, de goede kant buiten en stik de 

open kant iets uitgerekt langs de hals. Stik met een goed rekbare steek. Werk de naadtoes-

lag samen af en vouw hem naar beneden in het shirt. Stik hem met een goed rekbare steek 

door. Als het boordje te lang is, knip dan de rest gewoon af.                                                                                 

7. Sluit de linker schoudernaad en stik hem door. Vouw  de naadtoeslag van het boordje naar 

het voorpand en stik hem met een kleine driehoek of met zigzagsteekjes plat.                                                        

8. Stik de mouwen in de armsgaten en werk de naadtoeslag samen af. Stik hem naar wens op 

de schouder door. 

9. Leg weer voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en 

zijnaden in één keer. Werk de naadtoeslag samen af. 

10. Zoom de mouwen en de onderkant met een rekbare steek.                                                          

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met Clementine! 


