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Tuniek met kort vestje NORDERNEY 

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  

   

kort vestje 

 

Knip alle delen met naadtoeslag uit de stof. 

Werk alle delen met een zigzagsteekje of 
met de locker af als dat nodig is.  

De voorpanden kunnen van enkele stof 
gemaakt worden, een beschrijving 

daarvoor vind je  HIER.  Bij de ongevoerde 
versie vervalt het halsbeleg.  

Mooier is het om het voorpand dubbel te 

doen.Die manier staat hier uitgelegd. Knip 
beide voorpanden dubbel.  

 

Verstevig het halsbeleg met vlieseline.  

 

Speld de voorpanden met de goede kanten 
op elkaar en stik de twee lange kanten.  

Knip de naadtoeslag korter en de punt 
recht af. Keer het voorpand en verwerk het 

verder als 1 geheel.   
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Zet de mouwen bij de raglanmouwen aan 

het achterpand, de goede kanten op elkaar. 

 

Stik het beleg met de goede kanten op 

elkaar in de hals. Knip de naadtoeslagen 
korter en vouw het beleg naar binnen.  

 

Stik de mouwen aan de voorpanden en stik 

het beleg van de hals gelijk mee.  

 

Zoom het achterpand.  



©farbenmixfarbenmixfarbenmixfarbenmix  Sabine Pollehn                     Seite 3 von 5                             NORDERNEY 

 

Sluit de zijnaden en aansluitend de 
mouwen. Vouw alle naden bij de zomen 

naar 1 kant en stik ze met een driehoekje 
plat.  Stik het vestje rondom door en stik 

ook de onderkant van het halsbeleg vast. 
KLAAR! 

 

 

Tuniek  

 

Knip alle patroondelen uit rekbare stof. 

Bij de armsgaten en de hals is geen 
naadtoeslag nodig.  

Knip een schuine strook katoen of neem 
boordstof om de armsgaten en hals af te 
werken.   

Neem de tekens voor de figuurnaden 

over op de binnenkant van de stof.  

 

Verstevig eventueel het zakbeleg met 
vlieseline. Vouw het zakbeleg naar de 
goede kant en stik de smalle stukje op 

elkaar. Knip de hoeken schuin af en 
vouw het beleg naar binnen. Stik de 

zakingang door. Strijk de overige 
naadtoeslagen naar binnen.   
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Vouw de tuniek langs de aangegeven 
figuurnaden met de goede kanten op 

elkaar en stik de figuurnaden.  

 

Speld de zakken volgens de tekens van 

het patroon het voorpand en stik ze smal 
langs de kant vast.  

 

Sluit de middenachternaad.  

Sluit 1 schoudernaad.  

 

Vouw een smalle strook boordstof in de 
lengte dubbel. Stik deze strook langs de 

goede kant van de hals. Vouw de 
naadtoeslag naar beneden en stik hem 
met een rekbare steek door, bv met een 

driegedeelde zigzagsteek.  
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Sluit nu de andere schoudernaad. Vouw 
de naadtoeslag naar het voorpand en 

stik hem met een kleine driehoek plat. 
Stik ook strookjes boordstof op dezelfde 

manier in de armsgaten, rek daarbij de 
stroken wat uit. Sluit de zijnaden. Vouw 
in de oksel de naadtoeslag naar het 

voorpand en stik hem met een kleine 
driehoek plat.   

Zoom de tuniek.   

KLAAR!  

 


