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Sjaalkraagvest LANGEOOG 

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  
   
   

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de 
stof.  

 

Vouw het zakbeleg naar buiten om en stik de 
beide korte kanten op elkaar. Knip de hoeken 
schuin af en bij dikke stoffen ook de 
naadtoeslag van het beleg afknippen. 
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Vouw het beleg naar binnen  en stik de 
zakingang door. Vouw de naadtoeslagen 
rondom naar binnen en speld de zak volgens 
de tekens van het patroon op het voorpand.  

 

Stik de zak smal langs de randen vast.  

 

Speld de beide voorpanddelen bij de 
sjaalkraag met de goede kanten op elkaar en 
stik middenachter van de sjaalkraag vast.  

 

Werk de schouders en de halsrand af met een 
zigzagsteekje of met de locker. .  

Geef precies met spelden aan waar de 
schouder overgaat in de hals.   
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Stik de schoudernaden precies tot aan de 
speld.  

 

Stik dan de achterhals van precies de ene tot 
de andere speld dicht.  

Geef in het hoekje een inknipje als de stof 
niet voldoende meerekt.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten.  
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Stik de mouw- en zijnaden in één keer.  

Indine gewenst kunnen in de zijnaad 
riemlusjes worden meegestikt.  

 

Vouw aan de onderkant van het voorpand het 
beleg naar buiten om en stik hem op 
zoombreedte af.  

Knip de hoeken schuin af en de naadtoeslag 
wat korter.   

 

Vouw het voorste beleg en de zoom naar 
binnen, spel het vast en stik het rondom vast. 

Zoom de mouwen.  
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Vouw de strook voor de ceintuur in de lengte 
dubbel met de goede kanten op elkaar. Keer 
de ceintuur, vouw de korte kanten naar 
binnen en stik hem rondom door.  

Bij gebruik van dikke stof is het 
gemakkelijker de strook in de lengte dubbel 
te vouwen met de verkeerde kanten op elkaar 
en de naadtoeslag naar binnen gevouwen. 
Stik hem zo rondom door.  

 

Sluit de ceintuur ofwel met een mooie gesp, 
of met twee D-ringen of knoop hem dicht.  

KLAAR!  

 


