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De capuchontrui is al vanaf de jaren 70 een absoluut lievelings-kledingsstuk van heel veel mensen en staat 
voor de nonchalante look uit die tijd. 
 
Het is een model voor jongens en meisjes, oversized, en kan ook af en toe prima een jas vervangen.      
 
Maak hem bv van dikke joggingstof, van wollige fleece of van rekbare winterbadstof. 
 
Bij gebruik van dunnere stof en voor smalle kinderen is een maatje kleiner beter. Maak hem dan wel iets 
langer.          
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden zijn 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 72 cm 74 cm 76 cm 80 cm 84 cm 92 cm 100 cm 108 cm 

schouderbreedte 38 cm 42,5 cm 46,5 cm 52 cm 57 cm 62,5 cm 68 cm 73,5 cm 

mouwlengte 38 cm 42,5 cm 46,5 cm 52 cm 57 cm 62,5 cm 68 cm 73,5 cm 

lengte voor 38 cm 42 cm 46 cm 50 cm 54 cm 60 cm 66 cm 72 cm 

stof   

(140 cm breed)  
95 cm 100 cm 105 cm 120 cm 145 cm 165 cm 185 cm 200 cm 

fournituren evt. goed rekbare tricot of boordstof 

 

 

Knippen     

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
Er staan twee soorten zakken op het patroonblad: een rechte (patroondeel 5) en een ronde met gerimpelde zakin-
gang (patroondeel 8). Knip één van de twee zakken uit de stof.                                                                 
Als de stof goed rekbaar is, kunnen de boordjes van dezelfde stof geknipt worden. Zo niet, gebruik dan wel goed 
rekkende tricot of boordstof voor de boorden. 
Als er een dikke stof gekozen wordt, neem dan voor de capuchonvoering een dunne tricot.                                        
 

 

 

Kniplijst         

 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  2 x aan de stofvouw 
 4 - capuchon 4 x 
 5 - zak        1 x 
 6 - boord 1 x aan de stofvouw 
 7 - mouwboordjes  2 x 
 8 - zak met gerimpelde zakingang  1 x 
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 zakboordje        2 x 

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

9 x 3 cm 10 x 3 cm 11 x 3 cm 12 x 3 cm 12,5 x 3 cm 13 x 4 cm 13,5 x 4 cm 14 x 4 cm 

 

 

Werkwijze       

Stik de sweater met de locker in elkaar of gebruik een rekbare steek, zoals een smalle zigzagsteek van normale 
lengte. 

1. Werk alle patroondelen af met de locker of met een zigzagsteek. 

2. Rechte zak: zoom de zakingangen of stik er een reepje boordstof dubbelgevouwen langs. Rek de boorstof 
maar een heel klein beetje uit tijdens het stikken.                           
Ronde zak met gerimpelde zakingang: rimpel de zakingangen naar wens ietsje in. Stik daarvoor een brede 
zigzagnaad over een dikke katoenen draad heen, steek NIET in de draad maar er overheen. Nu kun je de draad 
aantrekken en de zakingang tot aan de gewenste breedte inrimpelen. Vouw de strook boordstof in de lengte 
dubbel en stik hem g.k.o.e. aan de zakingang.                                                

3. Speld de zak op gewenste hoogte op het voorpand en stik hem vast zonder de naden af te werken. Stik even-
tueel met een flatlocksteek over de randen, of juist 2 tot 3 mm naast de rand zodat de stof onafgewerkt blijft,  
zelfs een paar cm naast de rand stikken kan ook nog. Verstevig de zakingangen met trensjes en strijk de na-
den plat.                                                                  

4. Speld de mouwen g.k.o.e. aan de voor- en achterpanden. Stik de naden.                    

5. Stik de capuchon en de voeringcapuchon in elkaar.                                                                 

6. Schuif de capuchons g.k.o.e in elkaar en stik de voorranden op elkaar.                          

7. Stik middenvoor de halskantjes g.k.o.e. (voeringmuts op voeringmuts en buitenmuts op buitenmuts). Keer de 
capuchon en stik de voorrand rondom door.                                                                      

8. Speld de capuchon volgens de tekens van het patroon g.k.o.e. in de hals en stik hem met een rekbare steek 
vast.                    

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

10. Stik de boordjes aan de mouwen: stik hiervoor de lange kanten van de boordjes op elkaar en vouw ze dubbel. 
Controleer de wijdte van de boordjes vóór het vaststikken, want iedere boordstof rekt weer anders, de ene is 
veel wijder dan de andere. Pas eventueel de wijdte aan en speld dan de boordjes met  de open kant aan de 
mouwzoom. Stik ze met een rekbare steek vast.  

11. Stik de korte kanten van het onderboord g.k.o.e. Vouw het boord in de lengte dubbel, verkeerde kanten op 
elkaar. Zet het boord iets uitgerekt aan de onderkant van de sweater.                            
Controleer ook bij dit boord de wijdte van te voren! 

 

KLAAR ! 

 

Veel plezier en succes met  YORIK !  


