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Hoodie YORIK 

   

 

knippen:  

knip alle patroondelen met naadtoeslag 
uit de stof.  

Als de stof goed rekt kunnen de 
boordjes van dezelfde stof gemaakt 
worden. Gebruik anders voor de 
boordjes speciale boordstof of goed 
rekbare tricot.  

Stik de trui met de locker in elkaar of 
gebruik bv een smalle zigzagsteek met 
een normale steeklengte.  

 

Rimpel de zakken bij de ronde 
zakingangen naar wens meer of minder 
in en stik er een iets uitgerekt reepje 
boordstof langs.   

Voor een zak met gladde zakingangen 
het strookje boordstof maar heel klein 
beetje uitgerekt aanzetten of de 
zakingangen alleen maar omzomen.   

Speld de zak op de gewenste hoogte op 
het voorpand.     

 

De zak wordt zonder de randen af te 
werken vast gestikt. Stik met een 
flatlocksteek over de rand, of 2 tot 3 
mm naast de rand. 
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De rand mag zelfs een paar centimeter 
onafgewerkt uitsteken.  

Verstevig de ingangen van de zak met 
trensjes. Strijk de naden plat met een 
stoomstrijkijzer.  

  

 

Sluit de raglannaden goede kanten op 
elkaar. 

 

Stik de capuchondelen van de voering 
en buitenkant goede kanten op elkaar. 
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Schuif de capuchons met de goede 
kanten op elkaar en stik de voorrand. 

 

Stik de middenvoorkanten van de hals 
aan de capuchon g.k.o.e.  

 

Keer de capuchon naar de goede kant 
en stik de opening door.  
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Stik de capuchon in de hals en stik hem 
met een rekbare steek door.  

 

Meet de wijdte van de boordjes en knip 
ze in de juiste breedte af, stik de 
zijnaden en vouw de boordje tot de 
helft dubbel. 

 

Sluit de mouwnaad en de zijnaad in één 
keer. Zet de mouwboordjes aan 
g.k.o.e.   

Er kan ook in een andere volgorde 
gewerkt worden: eerst de boordjes aan 
de mouwen stikken en dan de zijnaden 
en mouwnaden sluiten   

   

KLAAR !  
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