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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 is een heerlijk shirt voor de zomer, maar het kan op koelere dagen ook prima over een koltruitje ge-

dragen worden.  

Gebruik voor dit model het liefst een beetje rekbaar materiaal zoals bv tricot, interlock of dunne gebreide 

stof. Voor hele tengere meisjes kan de tuniek ook van soepele niet-rekbare stof gemaakt worden. Wie 

rekbare stoffen kan zomen zal met dit patroon geen moeite hebben, want de delen zijn snel in elkaar 

gezet! Op het patroonblad staan twee soorten mouwen: een wijde mouw die ook als pofmouw met een 

elastiekje in de zoom gemaakt kan worden, en een smalle mouw. Je dochter kan kiezen of het shirt effen 

gemaakt wordt, of met bandjes en kantjes versierd op een bonte ondergrond.  

     

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

bovenwijdte 60 cm 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 80 cm 88 cm 

schouderbreedte 4,8 cm 5,2 cm 5,6 cm 6,2 cm 6,8 cm 7,6 cm 8,4 cm 

lengte voor 42 cm 46 cm 50 cm 54 cm 58 cm 64 cm 70 cm 

wijde mouw      13 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17 cm 18 cm 19 cm 

smalle mouw       12 cm 13 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17 cm 18 cm 

stof (140 cm breed)  65 cm 70 cm 75 cm 85 cm 90 cm 100 cm 110 cm 

fournituren vlieseline, evt. smal elastiek                    

 

Knippen     

Knip de gewenste patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens van 
het patroon over op de stof.                           
Het achterpand kan als één deel geknipt worden of met een deelnaad zodat het een achterpas en achter-
pand wordt. 
Als het achterpand in tweeën geknipt wordt, komt het achterpasbeleg (patroondeel 4) te vervallen. Knip 
dan wel de achterpas twee keer (net zoals de voorpas) en verwerk die als achterpas en achterpasbeleg.                 
Knip vlieseline voor de pasbeleggen.                                                                                                                    
 

Kniplijst                 
 1 -  voorpas         2 x aan de stofvouw 
 2 - voorpand onder    1 x aan de stofvouw 
 3 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 4 - achterpandbeleg 1 x aan de stofvouw 
 5 - mouw, wijd 2 x aan de stofvouw 
( 6 - mouw, smal    2 x aan de stofvouw) 
 

Werkwijze 
Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken  (bv een smalle zigzagsteek of de locker). Stik ook met 
een rekbare steek door (bv een driegedeelde zigzagsteek). Naar wens de naden na het stikken plat strij-
ken.                                                    
 



    

 
Tunika-Shirt JENNY 
 

  
  

Seite 2 von 2           ©2009 * Farbenmix.de * Sabine Pollehn 
 

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. 

Shirt zonder deelnaad in het achterpand 
1. Werk alle delen af.           
2. Sluit de schoudernaden van voorpas en achterpand. Leg hiervoor de delen met de goede kanten op 

elkaar (g.k.o.e.) 
3. Strijk vlieseline op het voorpasbeleg en op het achterpandbeleg.                                           
4. Leg het voorpasbeleg en het achterpandbeleg g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Als de delen nog 

niet zijn afgewerkt, werk dan nu het achterpandbeleg aan de onderkant af met een zigzagsteekje of 
de lockmachine.     
Probeer of de pas over het hoofd van het kind past om zeker te zijn dat de hals ruim genoeg is.  

5. Speld de belegpas g.k.o.e. op de hals van de buitenkant (voorpas en achterpand). De schouderna-
den en hoeken moeten op elkaar vallen.                                   

6. Stik de hals rondom op elkaar. Als bij het passen over het hoofd van het kind blijkt dat de hals te 
krap is, stik dan met 0,5 cm meer naadtoeslag de hele hals nog een keer. Knip de naadtoeslag kor-
ter en maak in de hoeken inknipjes heel voorzichtig tot ca 1 mm voor de naad.                                                

7. Keer de belegpas naar binnen en stik hem ca. 0,5 cm vanaf de rand aan de goede kant door. Ver-
werk dit deel verder als één geheel.          
Naar wens kunnen de buitenkant en de beleggen bij de armsgaten en de onderkant van de voorpas 
op de naadtoeslagen worden vastgestikt. Maar de beleggen kunnen ook los gelaten worden of later 
na het vaststikken van het voorpand bij het doorstikken worden vastgezet, net wat je wilt.                   

8. Rimpel de bovenkant van het voorpand ietsje in. Stik daarvoor met een wijde zigzagsteek over een 
wat dikkere draad. Stik NIET door de draad heen, maar er over heen. Trek daarna de dikkere draad 
aan en rimpel het pand gelijkmatig tot de breedte van de voorpas in.      

9. Stik het voorpand g.k.o.e. aan de voorpas. Strijk de naad naar boven en stik hem aan de goede 
kant door.                                            

10. Versie met wijde mouwen: rimpel de mouwen aan de bovenkant in tot ze in het armsgat passen 
en speld en stik ze in de armsgaten.           
Versie met smalle mouwen: stik de mouwen in de armsgaten. Indien gewenst de naden naar de 
voor- en achterpanden vouwen en aan de goede kant doorstikken.                         

11. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de mouw- en zijnaden in één keer.                              
12. Zoom de mouwen en de onderkant van het shirt. Vouw hiervoor de zomen naar binnen en stik ze 

vast. Voor een pofmouweffect kan in het zoompje van de mouw een elastiekje geregen worden. Laat 
dan bij het zomen en klein stukje open waardoor het elastiek geregen kan worden. Sluit het elastiek 
tot een ring op de gewenste wijdte en sluit de opening in de zoom.                                                                             

 
Shirt met deelnaad in het achterpand         
1. Werk alle delen af.           
2. Sluit de schoudernaden van de voorpas en achterpand (achterpas) g.k.o.e.                             
3. Strijk vlieseline op de belegpassen.                                                                
4. Sluit de schoudernaden van de belegpassen g.k.o.e. Probeer nu eerst of de pas over het hoofd van 

het kind heen kan.                                                                                               
5. Speld pas en belegpas g.k.o.e. De schoudernaden en de hoeken vallen precies op elkaar.                                 
6. Stik de hals rondom op elkaar. Probeer nog een keer of de pas over het hoofd van het kind kan. 

Mocht hij te krap zijn, stik dan rondom de hals nog een keer met 0,5 cm meer naadtoeslag.                                        
Knip de naadtoeslagen korter en geef bij de hoeken inknipjes tot ca. 1 mm voor de naad.              

7. Vouw de belegpas naar binnen en stik hem ca 0,5 cm vanaf de rand aan de goede kant door. Ver-
werk de pas verder als één geheel. Naar wens kunnen de delen bij de armsgaten en onderkanten op 
de naadtoeslagen op elkaar worden vastgezet.                                                                   

8. Rimpel de bovenkant van het voorpand iets in. Stik daarvoor met een wijde zigzagsteek over een 
dikkere draad heen. Stik NIET in de draad maar er over heen. Trek de draad aan en rimpel het pand 
gelijkmatig in tot de wijdte van de pas.                                                      

9. Stik de voorpas g.k.o.e. aan het voorpand. Strijk de naad naar boven en stik hem aan de goede 
kant door.                                         

10. Stik het achterpand g.k.o.e. aan de achterpas. Vouw de naad naar boven en stik hem aan de goede 
kant door.                                              

11. Maak het shirt verder zoals beschreven bij punt  10 t/m 12. 

 

Klaar! Veel plezier en succes met Jenny! 


