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vest SYLKE 

Design: traumschnitt  

 

De versieringen op het vest worden zonder 
inslagje vastgestikt. Als de gebruikte stof 
niet rafelt hoeven de randen niet te worden 
afgewerkt. Bij rafelende stof alle 
patroondelen afwerken met de locker of met 
een zigzagje.   

De rits wordt heel eenvoudig onder de 
voorranden gestikt en daarna afgewerkt 
met een strook biaisband of naadband. Als 
er liever met een beleg gewerkt wordt, trek 
deze dan van het voorpand van het 
patroonblad over en stik de rits ertussenuit.  

Knippen: voorkant  

voorpanden, zakken, kraag, zoomstrook.  

Trek het patroondeel van de ronde 
sierstrook uit het voorpand over en knip 
deze zonder naadtoeslag, behalve aan de 
korte kanten met naadtoeslag.  

Knip de schouderstukken bij de grote 
ronding zonder naadtoeslag en aan de 
kleine ronding bij het armsgat met 
naadtoeslag.  

 

Achterkant:  

knip de achterpanden met naadtoeslag uit 
de stof. Trek de sierstrook uit het 
patroondeel over en knip deze zonder 
naadtoeslag behalve aan de korte kanten 
waar hij op de zijnaad valt, knip daar wel 
naadtoeslag aan.  

Knip de zoomstrook achter ook met 
naadtoeslag uit de stof.   
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Mouwen:  

Knip de mouwen en mouwboordjes met 
naadtoeslag. De elleboogstukken moeten 
zonder naadtoeslag worden geknipt.  

 

schouderstukken, elleboogstukken en alle 
versierstrokenmet een rekbare steek 
afwerken.  

 

figuurnaden stikken.  
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stik de figuurnaden in de zakken. Vouw de 
naadtoeslag van de zakingangen naar 
binnen en stik ze door.   

 

Speld de zakken volgens de tekens op de 
voorpanden. Speld ook de sierstrook op het 
voorpand, de bovenrand van de zakken 
vallen onder de sierstrook.  

De voorrand, onder- en zijkant van de 
zakken vallen gelijk met de randen van het 
voorpand. De zakingang valt op het teken 
van het patroon.  Stik de sierstroken met 
een rekbare steek op het voorpand, stik 
daarbij de bovenrand van de zak mee vast. 
Stik de overige randen op de naadtoeslag 
vast.   
 
Stik de achterversierstroken op het 
achterpand met een rekbare steek vast.  

 

Leg de achterpanden met de goede kanten 
op elkaar en stik de middenachternaad. Let 
er op dat de sierstrook netjes doorloopt. 

 

Sluit de schoudernaden.Stik de 
schouderstukken met een rekbare steek 
volgens de tekens op de schouders. 
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Zet de mouwen in de armsgaten. Speld de 
elleboogstukken op de mouwen. Pas het 
vest even aan om te kijken of de 
elleboogstukken op de juiste plaats zitten 
en of de mouwen goed van lengte zijn. 
Verschuif eventueel de elleboogstukken 
naar de juiste plaats en stik ze met een 
rekbare steek vast.  

 

Vouw de mouwboordjes in de lengte dubbel 
en stik ze dubbel aan de onderkant 
mouwen. Sluit de zij- en mouwnaden in één 
keer en stik daarbij gelijk de zakken mee. 
Let op de sierstroken, deze moeten in de 
zijnaad doorlopen.    

Vouw de naadtoeslag van de mouwzoom 
naar voren en stik hem met een kleine 
driehoek door.   

 

Sluit de zijnaden van de zoomstrook. Vouw 
de strook in de lengte dubbel en stik hem 
dubbel onderaan het vest. Vouw de 
naadtoeslag naar boven en stik hem op het 
vest door.  

Speld de kraagdelen met de goede kanten 
op elkaar en stik de bovenkant.  

 

Keer de kraag en stik hem dubbel in de 
hals.  
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biaisbandmethode:  

Vouw het biaisband open en stik in de 
rechter richel het band op de achterkant 
van de rits. Laat aan onder- en bovenkant 
een paar cm uitsteken. Het losse 
bovenstukje naar buiten om klappen.   

 

Speld de rist met de goede kant op de 
goede kant van het voorpand, de tandjes 
wijzen naar de zijnaad. Let er op dat de 
sierstrook op beide panden netjes 
doorloopt.  

 

Stik de rits vast samen met het biaisband 
op dezelfde naad.  

 

doe dit aan beide kanten.  
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knip het uitstekende biaisband iets af. Vouw 
de uiteinden naar binnen tussen vest en 
rits. vouw de rits met band naar binnen en 
stik het band vast.   

 

klaar ! 

 


