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Tuniek-combi  GREETJE  

Naaibeschrijving 

 

Voor beginnende naaisters een eenvoudig model. Gevorderden kunnen natuurlijk naar eigen 

inzicht te werk gaan.                 

In deze stap-voor-stap beschrijving staat ook de uitleg over een schortsluiting op het achterpand 
die eventueel naar wens toegevoegd kan worden. 
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Fotos Beschrijving 

  

Het patroon valt ruim genoeg, men kan zonder 
aarzelen gewoon de normale lengtemaat van het 
kind als maat aanhouden. 

Knip alle patroondelen uit de stof.  

  

Leg een zoompje in de stroken voor de tunnels en 
stik een zoom in het onderste voorpand en in het 
achterpand .                   

Stik de stroken op de aangegeven plaatsen op het 
onderste voorpand.              

  

Stik de strook eerst in het midden door, daarna 
aan beide zijkanten. Hecht daarbij de laatste 
stukjes aan de uiteinden goed vast. 
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Rijg de koorden door de tunnels en laat aan de 
onderkant een stuk uitsteken. 

  

Stik voor- en achterpand aan elkaar, vouw de 
naden naar boven en stik smal op de kant door. 

  

***BESCHRIJVING schortsluiting op de rug 

Indien men dit schort niet wil maken, ga verder 
bij de volgende sterretjes. 

Knippen:   

Knip de stof recht af .       
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Leg het achterpand op de stof, zodanig dat de 
recht afgeknipte kant tegen de armsgaten aan 
ligt en de stofvouw van het achterpand 2 cm van 
de stofrand ligt.                                     

Ook moet de zoom iets langer geknipt (zie de 
krijtstreep in de foto). Knip op deze manier twee 
schortdelen.                                                           

  

Knip nu vanaf het midden ca. 3 cm onder de 
bovenrand naar de zijkant omhoog weglopend een 
strook af. Dit is voor de ronding van de 
bovenkanten van de schortsluiting.                         
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Knip voor de bovenkanten een beleg van 4 cm 
breed. 

 

Werk de beleggen af en stik ze goede kanten op 
elkaar op de bovenkanten van de schortdelen. 
Knip de naadtoeslagen iets af. Zoom de 
onderkanten.                        
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Vouw de middenachternaden en de beleggen naar 
binnen en stik deze door. Stik het beleg vast, 
eerst vlak langs de rand en dan op één cm 
afstand.                                 

Naai meteen een koord of band mee vast om later 
de schortdelen vast te knopen.                              

  

Stik nu de schortdelen op de naadtoeslagen van 
het achterpand vast.         

 

Let daarbij op dat de bovenste cm onder het 
armsgat vrij blijft. 
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*** verder met de tuniek, ook zonder schortdeel. 

Strijk vlieseline ter versteviging op de 
schouderbanden. 

 

Speld de belegpassen goede kanten op elkaar op 
de voorpanden. Stik het armsgat. Knip de naden 
smal af en de hoeken schuin af.                              
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Stik de zijnaden van belegpas en voorpand in één 
keer. Werk de onderkant van het beleg af.            

Vouw de belegpas naar binnen en stik hem smal op 
de kant door. Maak knoopsgaten en zet knopen 
naar wens aan. 
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Onderaan de zijnaden de naadtoeslag naar voren 
vouwen en met een kleine driehoek vast zetten.     

 

Werk de naden van de zak af met de locker 
(indien aanwezig) en zet het differentieel 
zodanig dat hij de naden samentrekt. 
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Vouw de naden van de zij-en onderkanten naar 
binnen en stik op ca. 1 cm vanaf de rand door.        

 

Vouw de naadtoeslag aan de bovenkant naar 
binnen en dan nog een keer de zoom naar binnen. 
Stik smal op de kant door en nog een keer langs 
de zoomkant.                                                          

 

Sluit de zijnaden van de broek, vouw de 
naadtoeslag naar het voorbeen en stik smal op de 
kant door.  
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Stik de zak aan de zijkant van de broek. Het 
mooiste is het als hij een beetje bol opgespeld 
wordt, zodat de zakingang iets afstaat. 

 

Laat bij het vast stikken van de zak het bovenste 
beleg los. Begin daarvoor met stikken nét onder 
de rand van het beleg, rondom en uitkomend aan 
de andere kant van de zak weer nét onder het 
beleg.  

 

Zet het zakbeleg met overdwarse trensjes  
(dicht op elkaar gestikte zigzagsteekjes) vast. 
Rijg band of lint door de tunnel en knoop er een 
strik in.          
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Sluit de binnenbeennaden. 

 

Schuif de broekdelen, goede kanten op elkaar, 
inelkaar en sluit de kruisnaad in één keer.  
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Vouw de band naar binnen en stik hem 3 keer op 
gelijkmatige afstand door. Laat daarbij een 
kleine opening over voor het elastiek. Stik 
eventueel een klein stukje gekleurd band mee, 
zodat het kind later kan zien wat voor en achter 
is.  
 
Rijg elastiek door de tunnels en sluit de 
openingen .                                                             

  

 

Stik een zoom in de pijpen. 

 

Klaar is de unieke combi !                                   

 


