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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het is 
echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

Dit vest heeft een brede sjaalkraag en wordt middenvoor overelkaarheen geslagen en met een ceintuur 
gesloten. Het is echt een heerlijk vest om in te wonen!             
De stofkeuze bepaalt hier wat het kledingstuk wordt: van gebreide stof past het vest leuk op een 
spijkerbroek of wat sjieker op een rok of jurk. Van fleece wordt het een woonvest voor op de bank of op 
het terras. In verlengde vorm, gemaakt van nickyvelours of badstof, wordt het een badjas of ochtendjas. 
En ook van niet-rekbare dikke wollen stof is het patroon voor de winter ideaal voor een warm vest over een 
trui of shirt. 
 
Dit vest kan ook van twee goedkope fleecedekens gemaakt worden. Leg de onderkanten van de 
patroondelen aan de stofzelfkant en je hoeft het vest/jasje niet te zomen! 
 
Als dit patroon van dunne stof wordt gemaakt kan evt een maatje kleiner genomen worden, meet van 
de voren de maten op en vergelijk ze met de tabel.  
 
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 kant en klare kledingstuk.                           

Materiaal/maten  
34/36 

S 

38/40 

M 

42/44 

L 

46/48 

XL 

50/52 

XXL 

bovenwijdte 94 cm 102 cm 110 cm 126 cm 142 cm 

schouderbreedte 9,4 cm 9,8 cm 10,2 cm 10,8 cm 11,4 cm 

mouwlengte 61,5 cm 62 cm 62,5 cm 63 cm 63,5 cm 

lengte voor 78 cm 79 cm 80 cm 81 cm 82 cm 

stof (140 cm breed)  255 cm 260 cm 260 cm 260 cm 265 cm 

fournituren evt. gesp of twee D-ringen 

 

Knippen     

Knip de 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 de patroondelen).                    
Knip de zak naar wens uit: 1 x (voor één voorpandhelft) of 2 x (voor beide voorpandhelften). 
Als de lengte voor de ceintuur langer is dan de breedte van de stof, knip dan de ceintuur in twee gelijke delen uit 
die samen de totale lengte bedragen. Maak riemlusjes naar wens.                  
Let op: de sjaalkraag is hier aan het voorpand aangeknipt, het is dus geen extra patroondeel.                           
 

Kniplijst 
 1 -  voorpand   2 x 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  2 x 
 4 - zak    2 x 

  riemlusjes     8 cm x 4 cm  2 x 
  (incl. 1 cm naadtoeslag, kant en klare breedte 1 cm) 

  ceintuur  10 cm breed 1 x 
  (incl. 1 cm naadtoeslag, kant en klare breedte 4 cm) 

S M L XL XXL 

140 cm 145 cm 150 cm 155 cm 160 cm 

Deze maten zijn voor een strikceintuur. Voor een ceintuur met gesp kan deze wat korter gemaakt worden.          
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Werkwijze 
Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken (bv. de locker of een smalle zigzagsteek met normale lengte). Stik ook met een 
rekbare steek door (bv. een driegedeelde zigzagsteek)                                                                                                                                                                                             

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

2. Vouw het zakbeleg bij de vouwlijn naar buiten om en stik de korte zijkanten op elkaar. Knip de hoeken 
schuin af. Knip bij dikke stoffen ook de naadtoeslag van het beleg korter.                                                                                          

3. Vouw het beleg naar binnen en stik de zakingang aan de goede kant door. Vouw en/of strijk de overige 
naadtoeslagen naar binnen en speld de zak op het voorpand. Stik de zak vlak langs de rand door en 
verstevig de zakingangen met kleine driehoeken.                                                                                               

4. Leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en speld het midden van de sjaalkraag. Stik 
deze middenachternaad vast. 

5. Als de patroondelen nog niet afgewerkt zijn, zigzag dan de schouders en de hals nu apart af.                                     

6. Geef in de hals het punt aan waar de schouder begint. Doe dit bv. met spelden.                                               

7. Leg voor- en achterpanden g.k.o.e. en speld de schouders op elkaar. Stik de schoudernaad precies tussen 
de aangegeven punten op elkaar.                                                                           

8. Speld de aangeknipte sjaalkraag aan de hals achter. Stik de hals achter van naadpunt tot naadpunt. Let 
daarbij op dat er niet over deze punten heen wordt gestikt, omdat er anders kleine vouwen in de stof zullen 
komen.                

Middenachter kan een stukje band als ophanglusje worden meegestikt.                                                                  
Bij gebruik van minder rekbare stof is het verstandig op het hoekpunt de stof van het voorpand iets in te 
knippen.         

9. Stik de mouwen in de armsgaten.                      

10. Leg voor- en achterpanden g.k.o.e. en stik de zij- en mouwnaden in één keer. Naar wens in de zijnaden de 
riemlusjes mee stikken, let op de tekens voor de juiste hoogte.                           
Zo maak je de riemlusjes: vouw de strook in de lengte dubbel , vouw de naadtoeslagen naar binnen en stik 
de beide kanten smal door.      
De riemlusjes kunnen ook op de gesloten zijnaden volgens de tekens worden vastgezet. Vouw de korte 
kanten 1 cm naar binnen en stik ze met een trensje op de zijnaad vast.                                                     

11. Vouw aan de onderkant het aangeknipte beleg bij de vouwlijn naar buiten om en speld het beleg vast. Stik 
het op zoombreedte vast. Knip de hoeken schuin weg en knip de naadtoeslag van het beleg korter. 

12. Vouw het beleg naar binnen en speld het goed vast. Vouw de zoom naar binnen en speld ook deze goed 
vast. Stik nu rondom het beleg en de zoom aan de goede kant vast.                                 

13. Zoom de mouwen.  

14. Als de ceintuur niet aan één stuk is geknipt, leg dan de stofstroken aan de korte uiteinden g.k.o.e. en stik 
ze op elkaar.                          
Vouw de strook in de lengte dubbel, g.k.o.e. en stik de lange kant vast. Knip de naadtoeslag eventueel 
korter en keer de strook. Vouw de naadtoeslagen aan de korte kanten naar binnen en stik de ceintuur 
rondom smal door. Daarbij worden de uiteinden gesloten.                                              
Bij gebruik van dikke stoffen is het eenvoudiger de strook met ingevouwen naadtoeslagen in de lengte 
dubbel te vouwen en dan op elkaar te stikken.           

15. Stik eventueel een gesp of twee  D-Ringe aan de ceintuur. Stik naar wens de ceintuur middenachter met 
een paar steekjes op het achterpand vast. 

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met Langeoog 


