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meisjesvest met pas by mialuna24.de 
 

„Bella“ valt bijna smal, maar zit niet strak. Het is een eenvoudig vest waarmee je alle 
kanten op kunt. Hij kan gevoerd maar ook ongevoerd gemaakt worden. Door de pas kun je 

met paspels en kleuren spelen. Je kunt hem met gewone mouwen maar ook met 
pofmouwtjes maken. Het vest kan zelfs zonder zoomboord genaaid worden. 

Als basispatroon kan de pasdeelnaad ook weggelaten worden en zo het voorpand als één 
geheel genomen. De zakken kunnen erop worden gestikt, maar ook met zakbeleg vanuit 

de zijnaad worden gemaakt.                                                                                  
 

Op dit patroon staan de dubbele maten 74/80 -158/164. 
 

Gebruik bij voorkeur rekbare stoffen zoals nickyvelours, joggingstof, fleece, teddy, 
gebreide stoffen, rekbare badstof, tricot of interlock. 

Voor de pas kan ook andere stof worden gebruikt zoals poplin of ribcord.        
 

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 
Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel 
de maten met een goed passend shirt en pas eventueel de wijdte of lengte aan! 
 
 
Kniplijst: 

 Versie ongevoerd vest      versie gevoerd vest      

1A voorpand * 2 x 
(optionale Schnittkante beachten) 

4 x 
(optionale Schnittkante beachten) 

1b voorpas * 2 x 
(bij dunne tricot  4 x) 

4x 

2 achterpand 1x aan de stofvouw 2x aan de stofvouw 

3 mouw /3A pofmouw   2 x aan de stofvouw 4 x aan de stofvouw 

4 capuchon 2 x buitenkant 2 x voering    2 x buitenkant, 2 x voering     

5A bovenste zakbeleg    
 

2 x 
(alleen voor de gevoerde zak) 

2 x 
(alleen voor de gevoerde zak) 

5B onderste zakbeleg     2 x 
(voor beide zakvariaties) 

2 x 
(voor beide zakvariaties) 

6 zomboord  1x aan de stofvouw 1x aan de stofvouw 

7 mouwboordje 2x 2x 

 
*Dit vest kan naar wens ook zonder pas worden gemaakt. Leg dan de patroondelen 1A en 
1B tegenelkaar aan en knip ze als één patroondeel. Als de gevoerde variant gemaakt 
wordt, kan ook alleen de voering zonder pasdeelnaad worden geknipt.            
 
Werkwijze: Het gemakkelijkste is een overlockmachine voor rekbare stoffen. Natuurlijk 
kan het ook met de gewone naaimachine met een locksteek of een smalle zigzagsteek in 
normale steeklengte of een steelsteekje. Maar gebruik dan wel een jerseynaald of 
ballpointnaald voor je rekbare stof.                       
Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.   
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Een filmpje met uitleg is hier te vinden: http://www.youtube.com/mialuna24 
 
 

Werkbeschrijving „versie ongevoerd vest“: 
 

1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Als de pas van dubbele stof 
wordt gemaakt, leg dan de delen met de verkeerde kanten op elkaar, speld ze op 
de naadtoeslag en behandel ze verder als éé patroondeel. Neem de patroontekens 
over op de stof. 

2. Speld de pas in het voorpand en stik hem vast. Vouw de naadtoeslag naar 
benenden en stik hem aan de goede kant door. Naar wens kan in deze naad een 
stuk paspelband meegestikt worden. 

3. Meet de benodigde lengte van het zakboordje op en knip het ca. 3 cm breed 
inclusief naadtoeslag. Leg het strook in de lengte dubbel, de goede kant buiten. Stik 
het flink uitgerekt aan de zakingang. Stik de naadtoeslag op de zak door. Leg het 
zakbeleg volgens de patroontekens onder het voorpand, speld het vast en stik hem 
met een siersteek vanaf de goede kant door. Zet de zakbeleggen op de 
naadtoeslag van het voorpand vast. Voor de zak met dubbel zakbeleg zie de 
beschrijving bij: variaties.  

4. Leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar op het achterpand. Sluit de 
schoudernaden en stik ze door. 

5. Speld en stik de mouwen in de armsgaten.                        

6. Leg mouw- en zijnaden met de goede kanten op elkaar en sluit ze in één keer.     

7. Sluit de middenbovennaad van de capuchon en de voeringcapuchon. Naar wens 
kan aan de voorrand een strook boordstof uitgerekt tussen beide capuchon worden 
meegestikt. De lengte langs de capuchonrand opmeten en de strook boordstof 
langs de buitenste muts uitgerekt vaststikken, de uiteinden lopen daarbij schuin 
over de rand weg.                                             

8. Leg de voorranden van beide mutsen met de goede kanten op elkaar, het 
boordstrookje ligt ertussen in. Stik de voorrand op elkaar. Keer de capuchon naar 
de goede kant, stik hem aan de goede kant door.                  

9. Speld de capuchon in de hals. Rechts en links van de hals moet het voorpand bij 
deze versie aan de voorkant 1 cm uitsteken, dit is de naadtoeslag! Zet de capuchon 
in de hals. In het midden kan een stukje band als ophanglusje worden meegestikt. 
Werk naar wens de naadtoeslag af met een biaisbandje of met sierband. 

10. Vouw het zoomboordje dubbel, de goede kant buiten en speld hem iets uitgerekt 
aan de zoom van het vest. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de 
goede kant door.  

11. Strijk een smalle strook vlieseline op de voorrand van het vest, zo rekt het vest aan 
de voorkant niet zo gemakkelijk uit als de rits wordt vastgenaaid. Doe de rits open 
en leg een kant met de tandjes naar buiten goede kanten op elkaar langs de 
voorrand. Vouw de bovenkant naar de zijkant weg. Stik de rits vast (gebruik 
hiervoor het ritsvoetje of stel de naald helemaal in naar links). Speld de tweede kant 
van de rits vast of plak er Stylefix op. Sluit de rits en kijk of de deelnaden netjes op 

http://www.youtube.com/mialuna24
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elkaar aansluiten. Doe de rits weer open en stik de andere ritshelft vast.                                                                                     

12. Vouw de rits nu naar binnen zodat de tandjes naar elkaar wijzen. Stik de randen 
aan de goede kant door.  

13. Sluit de mouwboordjes tot een ring en vouw de dubbel, de goede kant buiten, de 
naad binnen. Speld het boordjes met de open kanten aan de onderkant van de 
mouw: de naden vallen op elkaar. Stik het boordje iets uitgerekt aan de mouw.                                                        

14. Klaar! 
 
Variatie „pofmouwtjesl“: 
 
I.p.v. de eenvoudige mouwen (patroondeel 3) de pofmouwtjes knippen (patroondeel 3A). 
Rijg tussen de patroontekens in de mouwkop een rimpeldraad. Speld de mouw in het 
armsgat en rimpel dan de mouwkop in totdat de mouw netjes in het armsgat gespeld zit. 
Stik de mouw in het armsgat. Bij de gevoerde versie de voeringmouw ZONDER 
pofmouwtje knippen en naaien. Een beschrijving van het rimpelen van de stof is hier te 
vinden:  www.farbenmix.de bei “Anleitungen”.  
 
Variatie „gevoerde zakken“: 
 
Voor een gevoerde zak moet ook het bovenste zakbeleg (patroondeel 5A) worden geknipt. 
Leg het bovenste zakbeleg goede kanten op elkaar op de zakingang van het vestvoorpand 
en stik de zakingang. Knip de naadtoeslag korter en geef een paar inknipjes tot vlak voor 
de naad. Vouw het zakbeleg naar binnen en stik de zakingang door. Leg het onderste 
zakbeleg (patroondeel 5B) onder de zakingang, de goede kant wijst naar boven. Stik de 
zakdelen aan de grote ronding op elkaar, leg daarvoor het voorpand naar de kant. Stik de 
zakronding aan de goede kant door. Stik de rechte kant van de binnenzak langs de 
naadtoeslag vast.    
 
Variatie „vest met eenvoudige zoom zonder mouwboordjes“ 
 
Knip voor- en achterpand in de hele lengte en knip een zoomtoeslag aan van 2-3 cm. Knip 
de mouwen plus de boordjesbreedte plus 2-.3 cm zoom. Maak het vest volgens de versie: 
ongevoerd vest tot stap 11. Stap 10 vervalt! Vouw de zoom om de ritsuiteinden en zet ze 
met een paar steekjes vast. Keer de hoeken, speld de zoom rondom en stik hem vast. 
Zoom ook de mouwen.                                                  
 
 
 

http://www.farbenmix.de/

