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Shirt met buidelzak kleinFANÖ 

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  

   

 

knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof.  

de patroondelen voor de boordjes 
zijn ongeveer-maten en zijn in 
ieder geval ruim genoeg. 
Afhankelijk van de rekbaarheid van 
de gebruikte boordstof blijven er 
misschien nog een paar centimeter 
stof over na het vastnaaien. Deze 
kunnen gewoon afgeknipt worden.  

   

 

Het voorpand kan ook zonder 
plooitjes gemaakt worden. Leg in 
dat geval de middenvoornaad aan 
de stofvouw. 
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Het voorpand kan ook in zijn 
geheel zonder extra pas genaaid 
worden. Leg in dat geval het 
patroondeel van de pas direct aan 
het voorpand en knip beide 
patroondelen als één geheel.    

 

De zak van deze foto is de zak 
zonder rimpels. Zoom de 
zakingangen. Vouw de bovenste, 
zijdelingse en evt de onderste 
naadtoeslagen naar binnen en zet 
de zak op de gewenste hoogte op 
het voorpand. De zakonderkant 
kan ook gelijk met de onderkant 
van het shirt vallen.  
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Voor de gerimpelde versie met 
pofmouwtjes, de mouwen, de 
zakingangen en middenvoorpand 
met rimpeldraden voorzien. Rimpel 
deze delen tot de aangegeven 
wijdte in. Een beschrijving hoe dat 
moet is HIER en HIER te vinden.  

Strijk in het midden van de 
voorpas aan de onderkant een 
strook vlieseline van ca. 5-6 cm 
lang. Dit moet ervoor zorgen 
dat de pas niet uitrekt.  

  

Speld en stik de pas met de goede 
kanten op elkaar aan het 
voorpand. Vouw de naadtoeslag 
naar boven en stik de naad met 
een rekbare steek door. 

 

Vouw de boordstrookjes voor de 
zak in de lengte dubbel en stik ze 
iets uitgerekt aan de zakingangen. 

 

Vouw de naadtoeslagen naar 
binnen en stik de zak langs de 
boven- en zijranden vast op het 
voorpand.  

De onderkant van de buidelzak kan 
gelijk lopen met de onderkant van 
het shirt.  
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 Sluit één schoudernaad. Vouw het 
halsboordje in de lengte dubbel en 
stik het iets uitgerekt langs de 
hals. Als er teveel boordstof 
overblijft kan dit rustig worden 
afgeknipt.  

Vouw de naadtoeslag in het shirt 
en stik het met een rekbare steek 
door.    

Het boordje kan ook als een 
afwerkstrook worden vastgezet.  

 

Sluit de tweede schoudernaad, 
vouw de naadtoeslag naar het 
voorpand, strijk het plat en stik 
het boordje met een kleine 
driehoek plat.  

 

 Lange mouwen: zet de mouwen 
in de armsgaten, zoom de 
mouwen.  

Korte mouwen: zet de 
gerimpelde mouwen in de 
armsgaten.  

 

Korte mouwen: 
üvouw de boordstrook voor de 
mouwzoompjes in de lengte 
dubbel en zet ze iets uitgerekt aan 
de onderkant van de korte 
mouwtjes.  

Strijk de naadtoeslag in de 
mouwen. 
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Sluit de mouw- en zijnaden in één 
keer. Vouw de naadtoeslag van de 
mouwboordjes of de mouwzomen 
bij de lange mouwen naar voren 
en stik deze met een kleine 
driehoek plat.  

 

zoom het shirt  

   

 

KLAAR ! 

 


