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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. 

Mischa is een vest dat aan de voorkant slechts met één knoop gesloten wordt. Een andere 

sluiting kan natuurlijk ook.      

 

Juist door dit model wordt een mooi shirt of een mooie jurk niet helemaal weggestopt en blijft een 

gedeelte zichtbaar. De halslijn sluit mooi aan door de kleine figuurnaden op de ragelanmouwen. Op 

de rug geven de vele figuurnaden naast elkaar het vest een apart uiterlijk en een optisch slank 

silhouette. Daarom is MISCHA ook een fijn patroon voor de grotere maten.  

 

Het vest staat in twee lengtes op het patroonblad. Gebruik als materiaal bv. gebreide stoffen, 

gewalkte loden (wol), tricot, nickyvelours of joggingstof.     

 

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 
S 

34/36 

M 

38/40 

L 

42/44 

XL 

46/48 

XXL 

50/52 

bovenwijdte          90 cm 98 cm 106 cm 118 cm 130 cm 

schouderbreedte – mouw-
lengte 

68 cm 69 cm 70 cm 71,5 cm 73 cm 

lengte voor, kort vest  70 cm 71 cm 72 cm 74 cm 76 cm 

lengte voor, lang vest 93 cm 94 cm 95 cm 97 cm 99 cm 

stof, korte versie  

(140 cm breed)  
160 cm 160 cm 235 cm 235 cm 240 cm 

stof, lange versie  

(140 cm breed)  
195 cm 195 cm 260 cm 260 cm 265 cm 

fournituren 1 knoop, vlieseline 

 

Knippen     

Teken het voorpandbeleg (patroondeel 5) over uit het patroondeel voor het voorpand (patroondeel 
1).           
Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem 
de patroontekens over op de stof.                                                        
Knip de voorpanddelen, het achterpand en de belegdelen in de gewenste lengte en met 2 cm zoom 
uit. Teken de verticale figuurnaden van het achterpand en de figuurnaden van de mouwen op de 
binnenkant van de stof.                                                  
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Kniplijst        
 1 -  voorpand  2 x 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  2 x 
 4 - beleg achterpand/mouw 1 x aan de stofvouw 
 5 - beleg voorpand   2 x 
  (van patroondeel 1 overtrekken)    
 

 

Werkwijze  
Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken (bv een smalle zigzagsteek met normale lengte of 
de locker). Stik de delen ook met een rekbare steek door (bv. een driegedeelde zigzagsteek).                                 
Gebruik een tricot- of stretchnaald in de naaimachine.            

1. Werk indien nodig alle delen af met een zigzagsteekje of met de locker. 

2. De figuurnaden in het achterpand kunnen naar wens naar binnen of naar buiten worden 
gemaakt. Figuurnaden naar binnen:  vouw het  achterpand bij de getekende lijnen met de 
goede kanten op elkaar en stik de figuurnaden. Hecht de begin- en einddraden goed af.                                    
Figuurnaden naar buiten:  prik een speld in het begin en eindpunt van de figuurnaden zodat 
aan de goede kant van de stof te zien is waar deze lijnen lopen. Vouw het achterpand langs de 
speldpunten met de verkeerde kanten op elkaar en stik de figuurnaden aan de goede kant van 
de stof. Hecht de draden aan begin- en eindpunt goed af.                                                     

3. Stik de figuurnaden in de mouwen volgens de patroontekens.                                                                                          

4. Stik de mouwen volgens de patroontekens tussen de voor- en achterpanden.                 

5. Zoom de mouwen. Vouw hiervoor de zomen naar binnen en stik ze aan de goede kant door.                      

6. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zij- en mouwnaden in één 
keer.         
Vouw de naadtoeslag bij de mouwzomen naar één kant en stik ze met een kleine driehoek plat.              

7. Verstevig het voorpandbeleg op de plaats waar de knoop en het knoopsgat komen met 
vlieseline. Bij gebruik van dunne of zeer rekbare stoffen is het mooier om het gehele beleg te 
verstevigen en ook het achterpand-/mouwbeleg.                                                                                   
Stik het achterpandbeleg bij de korte kanten aan het voorpandbeleg. Werk het beleg aan de 
binnenkanten helemaal af (als dat al niet gedaan was).                                      

8. Speld het beleg met de goede kanten op elkaar op het vest en stik de buitenranden rondom op 
elkaar.             
Stik het voorpandbeleg aan de onderkant op zoombreedte vast. Knip de naadtoeslag iets af en 
de hoeken schuin weg.              

9. Vouw het beleg naar binnen en stik de voorranden en de hals aan de goede kant voetjebreed 
door. Vouw de zoom naar binnen en stik hem op zoombreedte aan de goede kant met een 
rekbare steek door.                    
Zet indien gewenst het beleg met de hand vast.                

10. Maak een knoopsgat en zet een knoop aan. 

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met MISCHA! 


