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Houd je van kleding die vooral lekker zit, elke beweging meedoet en toch heel leuk staat?  

Dan heb je WILMA beslist nodig! 

 

Dit LongSweatvest is smal en getailleerd en valt tot op de bovenbenen. De Weense naden zorgen 

voor een bijzonder goede pasvorm.    

Een tweede variatie met minder taille staat ook op het patroon. Dit model is ideaal voor gevoerde 

vesten, bijvoorbeeld als hij met dubbele pluche gevoerd wordt – zo houd je genoeg 

bewegingsvrijheid. 

 

WILMA past door haar smalle belijning in koude tijden  ook prima onder een winterjas en houdt je 

dan lekker warm! Brede boordjes aan de zomen zorgen voor een goede afsluiting.  

 

Dit LongSweatvest kan voor een warmer seizoen met tricot gevoerd worden – zo is ze heerlijk voor 

koele avonden of op koude dagen. Wordt het kouder, dan is pluche of borg ideaal als voeringstof. 

Het vest wordt zo extra zacht en beslist een lievelingskledingstuk! 

Voor de buitenkant is een stevige tricot geschikt en voor de winter bijvoorbeeld joggingstof.  

 

Een beetje ervaring met het werken met rekbare stoffen is wel handig.          

 

Neem voor stevige meisjes liever een maatje groter en pas naar wens de zomen van mouw en 

onderkant in de lengte aan.  

 

WILMA is een patroon voor het hele jaar en mag in geen kledingkast ontbreken!         

 

 

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 gemaakte kledingstuk. 

 

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

bovenwijdte 68 cm 70 cm 72 cm 76 cm 80 cm 88 cm 96 cm 104 cm 

lengte voor 46 cm 51 cm 56 cm 62 cm 70 cm 76 cm 82 cm 88 cm 

schouderbreedte 7,4 cm 7,8 cm 8,2 cm 8,8 cm 9,5 cm 10,3 cm 11,0 cm 11,6 cm 

mouwlengte 32,5 cm 36,5 cm 42,5 cm 46,5 cm 50,5 cm 56,5 cm 63,0 cm 69,0 cm 

stof ** 
(140 cm breed)  

75 cm 80 cm 85 cm 100 cm 110 cm 125 cm 135 cm 150 cm 

boordstof    25 cm 25 cm 25 cm 35 cm 35 cm 40 cm 40 cm 40 cm 

deelbare rits           39 cm 42 cm 47 cm 54 cm 61 cm 67 cm 73 cm 80 cm 

** voor een gevoerd vest de dubbele stofhoeveelheid nemen 

 

 

 

 

http://www.farbenmix.de/
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Knippen   

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

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

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).   

UITZONDERING: de zakingangen worden ZONDER naadtoeslag geknipt. 

 

Voor de voering kunnen voor- en achterpand als één geheel geknipt worden. Leg daarvoor 

voorpand-midden (patroondeel 1) en zijvoorpand (patroondeel 2of 8) als ook achterpand-midden 

(patroondeel 3) en het zij-achterpand (patroondeel 4 of 9) tegen elkaar aan en knip ze als één 

voor- en achterpand. 

 

Belangrijk: de opgegeven maten voor de boordstof zijn altijd geschatte maten en kunnen 

afhankelijk van de rekbaarheid van de stof langer of korter zijn. Knip bij twijfel altijd de strook 

langer en knip het teveel later af.    

 

Kniplijst             

Vest, ongevoerd (getailleerd, smalle versie)* 

* bij een gevoerd vest moeten deel 1 t/m 6 twee keer geknipt worden. De delen 1 en 2 alsook 3 en 

4 kunnen samen als één patroondeel gebruikt worden.                        

 1 - voorpand midden  2 x 

 2 - zij-voorpand     2 x 

 3 - achterpand midden 1 x aan de stofvouw 

 4 - zij-achterpand   2 x 

 5 - mouw  2 x 

 6 - capuchon 2 x 

 7 - zak               2 x 

10 -  capuchonboordje 1 x (afmeting zie onder) 

 11 - zakboordje       2 x (afmeting zie onder) 

 12 - mouwboordje 2 x (afmeting zie onder) 

 13 - tailleboord 1 x (afmeting zie onder) 

 

Vest, ongevoerd (meer rechte wijdere versie) * 

* bij een gevoerd vest moeten de delen 1, 8, 3, 9, 5 en 6 twee keer geknipt worden. De delen  1 

en 8 alsook de delen 3 en 9 kunnen samen als één patroondeel aan elkaar geschoven worden.  

 1 - voorpand midden  2 x 

 8 - zij-voorpand     2 x 

 3 - achterpand midden 1 x aan de stofvouw     

 9 - zij-achterpand   2 x 

 5 - mouw  2 x 

 6 - capuchon 2 x 

 7 - zak           2 x 

10 -  capuchonboordje 1 x (afmeting zie onder) 

 11 - zakboordje               2 x (afmeting zie onder) 

 12 - mouwboordje 2 x (afmeting zie onder) 

 13 - tailleboord 1 x (afmeting zie onder) 

 

10 -   capuchonboordje      1 x 

 86/92: 36,0 cm x 4,0 cm 

 98/104: 37,0 cm x 4,0 cm 

 110/116: 38,0 cm x 4,0 cm 

 122/128: 39,0 cm x 4,0 cm 

 134/140: 40,0 cm x 4,0 cm 

 146/152: 41,0 cm x 4,0 cm 

 158/164: 43,0 cm x 4,0 cm 

 170/760: 45,0 cm x 4,0 cm 
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 11 - zakboordje        2 x 

 86/92: 11,0 cm x 2,0 cm 

 98/104: 11,5 cm x 2,0 cm 

 110/116: 12,0 cm x 2,0 cm 

 122/128: 12,5 cm x 2,0 cm 

 134/140: 12,5 cm x 2,0 cm 

 146/152: 13,0 cm x 2,0 cm 

 158/164: 14,5 cm x 2,0 cm 

 170/760: 15,0 cm x 2,0 cm 

 

 12 - mouwboordje                                       2 x 

 86/92: 19,0 cm x 12,0 cm 

 98/104: 20,0 cm x 12,0 cm 

 110/116: 20,5 cm x 14,0 cm 

 122/128: 21,5 cm x 14,0 cm 

 134/140: 22,0 cm x 16,0 cm 

 146/152: 22,5 cm x 16,0 cm 

 158/164: 23,0 cm x 16,0 cm 

 170/760: 23,5 cm x 16,0 cm 

 

 13 - tailleboord 1 x 

 86/92: 64 cm x 14,0 cm 

 98/104: 66 cm x 14,0 cm 

 110/116: 68 cm x 16,0 cm 

 122/128: 72 cm x 16,0 cm 

 134/140: 76 cm x 20,0 cm 

 146/152: 84 cm x 20,0 cm 

 158/164: 92 cm x 20,0 cm 

 170/760: 100 cm x 20,0 cm 

 

Werkwijze      

Bij gebruik van dikke stof voor de buitenkant, is het beter, de naadtoeslag open te vouwen en aan 

de goede kant met een brede siersteek door te stikken.   

Gebruikt voor het naaien met rekbare stoffen het liefst een ballpoint- of stretchnaald.         

 

Let op: de deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorkanten (incl. tailleboord) van het vest. Om 

je rits in de lengte aan te passen, zijn er in de vakhandel kleine metalen clipjes te koop, waarmee 

je de te lange rits kunt inkorten (aan de bovenkant). Gebruik bij het inzetten van de rits een 

ritsvoetje en stel de naald in de juiste positie.  

 

1. Buitenkant vest: speld en stik de zij-voorpanden met de goede kanten op elkaar aan de 

middelste voorpanden. Doe hetzelfde met de zij-achterpanden en het midden-achterpand. 

Vouw de naadtoeslag naar de zijpanden en stik ze met een brede (sier)steek door.                                                                                                          

2. Zakken: Stik de boordjes enkel met de goede kanten op elkaar goed uitgerekt aan de 

zakingangen.                                                       

3. Vouw het boordje om de naadtoeslag heen naar de binnenkant van het voorpand. Stik de 

zakingang aan de goede kant door. Knip het teveel van het boordje aan de binnenkant 

voorzichtig af.                                                                                                                                                                               

4. Speld de zak onder de zakingang volgens de patroontekens en stik ze langs de rondingen op 

het voorpand vast. Dit kan aan de goede kant van het voorpand, de ronding van de zak is 

goed te voelen. Bij twijfel kan de ronding ook eerst met krijt op het voorpand getekend 

worden.                      

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

naadtoeslag naar het achterpand en stik de naad aan de goede kant door.                    
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6. Mouwen: stik de mouwen volgens de patroontekens in de armsgaten. Vouw de naadtoeslag 

naar het voor- en achterpand en stik ze door.                                                                                                     

7. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                                               

8. Vouw de naadtoeslag naar een kant en stik ze aan de goede kant door.                                 

9. Capuchon: leg de capuchondelen met de goede kanten op elkaar en sluit de middenachter en 

- bovennaad. Stik de naad aan de goede kant door.                                                                                                              

10. Vouw het boordje voor de capuchon in de lengte dubbel, goede kant buiten. Knip de uiteinden 

van de open kanten samen een beetje schuin of rond weg. Stik de open kanten samen 

uitgerekt op de goede kant van de capuchonbuitenrand. Let op de patroontekens.                                                                                                                                                                                                                                                        

11. Speld de capuchon volgens de patroontekens met de goede kanten op elkaar in de hals en stik 

hem vast. De voorrand van de capuchon valt precies op de voorrand van het vest.   

12. Zoomboord: vouw de strook voor de tailleboord in de lengte dubbel, de goede kant buiten. 

Strijk de vouwkant goed plat, zo kun je zien waar de vouwlijn zit. Geef met een speld het 

midden van de tailleboord aan.                                                              

13. Vouw de tailleboord open en stik één kant met de goede kant op de goede kant van de vest-

onderkant. Rek het boord gelijkmatig uit: dit gaat heel gemakkelijk als het boord en de vest-

onderkant in vier gelijke delen wordt verdeeld en deze op elkaar worden gespeld. Vouw de 

naadtoeslag in het boord en stik hem naar wens door.              

14. Rits inzetten: plak Stylefix op de goede kant van het ritsband. Doe de rits open en haal het 

beschermpapier van de Stylefix aan die kant van de rits af, waar de runner zit. Plak de rits op 

de goede kant van de stof langs de linker voorrand van het vest. De tandjes wijzen naar de 

zijkant en de runner naar beneden.                                                      

Stik de rits met het ritsvoetje vast. Stik  ca. 0,5 cm van de voorrand af en stik van boven naar 

beneden. Vouw het bovenste stukje ritsband zonder tandjes in een rechte hoek weg. Stik aan 

de onderkant een paar keer heen en weer zodat de rits daar heel goed vast zit.             

15. Sluit de rits en leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar. Haal het beschermpapier 

van de andere ritshelft af en plak de rits aan de voorrand van de rechter vesthelft vast. Kijk 

nog even of de rits goed zit. ( de overgang naar de zoomboord zit op dezelfde hoogte!).                                                                                                                   

Doe de rits voorzichtig open en stik de tweede ritshelft op dezelfde manier als de eerste kant.                                 

Natuurlijk kan de rits ook vastgespeld worden i.p.v. vast geplakt.                              

16. Voering: als de voorpanden niet als één geheel zijn geknipt, stik dan de zijvoorpanden aan de 

middenvoorpanden. Vouw de naadtoeslagen open en stik ze plat.                                                                                                                                                        

17. Doe hetzelfde met het achterpand als dat niet als één geheel is geknipt.                                                           

18. Leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar op het achterpand en sluit de 

schoudernaden. Vouw de naden open en stik ze plat, zodat ze niet te dik zijn.             

19. Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Vouw die naden ook 

open, het is de bedoeling dat ze niet te dik zijn. Juist met dikke pluizige stoffen is het handig, 

als de naden open liggen.                                                        

20. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                                         

LET OP!: laat in één zijnaad een stuk van ca. 15 cm open! Door deze opening wordt het vest 

later gekeerd.   

Stik de voeringcapuchon met de goede kanten op elkaar in de hals. Let op de patroontekens.          

21. Buitenkant en voering verbinden: stik de onderkant van het voeringvest met de goede 

kanten op elkaar, aan de lossen kant van het zoomboord. Vouw net als bij de buitenkant van 

het vest, de naadtoeslag naar het boordje en stik hem naar wens door.                                                                                                        

22. Speld buiten- en binnenkant vest met de goede kanten rondom op elkaar en stik ze vast. De 

naad langs het capuchonboordje en langs de rits lopen één millimeter naast de vorige naad, 

zodat de eerste naad later niet meer te zien is. Vouw de zoomboord langs de vouwlijn, de 
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aanzetnaad van buiten- en binnenkant vest aan het zoomboord vallen precies op elkaar. De 

rits ligt tussen beide vesten in, net als het capuchonboordje.                                       

Knip de hoeken schuin af en keer de jas door de opening in de voering-zijnaad.                                                                     

23. Duw de hoeken goed uit en strijk alle kanten met een niet te warme strijkbout. Let op: strijk 

niet over de kunststof rits! Stik de randen van het vest aan de goede kant door.                                                                                                                                                      

24. Om te zorgen dat de zoomboord niet gaat schuiven, kan deze bij de zoomaanzet op elkaar 

gestikt worden. Of stik aan de binnenkant de naadtoeslagen van het boord aan de panden op 

elkaar.                                                                                                                                                                          

25. Mouwboordjes: Stik de lange kanten van het mouwboordje met de goede kanten op elkaar. 

Vouw daarna het boordje dubbel, de goede kant buiten.   

26. Vouw bij één mouw de naadtoeslagen van buiten- en voeringmouw tegen elkaar in. Leg het 

boordje daar tussenin en speld hem bij de naad vast. Let erop  dat de mouwen onderling niet 

gedraaid zitten en dat de naden van de mouwen en boordje op elkaar vallen.                        

Grijp je met één hand door de keeropening in het vest en pak de naadtoeslagen met het 

daartusseninliggende boordje vast. Haal met de andere hand de naald eruit en trek de mouw 

zo door de keeropening naar buiten. Zet het boordje met een paar spelden vast en kijk nog 

een keertje of alle naden op elkaar vallen. Het ziet er nu wel een beetje vreemd uit, maar dat 

hoort zo.  

Stik alle drie delen rondom op elkaar en schuif daarna de mouw weer door de keeropening 

naar buiten. Doe de tweede mouw op dezelfde manier.                        

27. Sluit de keeropening in de zijnaad van het voeringvest met een paar steekjes onzichtbaar dicht 

of stik hem met een smal naadje op de naaimachine dicht.  

 

klaar!  

 

Veel plezier en succes met WILMA! 


