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overslagblouse en shorts UNELLA-BLOMMA 

Design: glitzerblume*de     

   

overslagblouse 

 

De blouse is nauwsluitend en moet 

daarom voor stevige meisjes of voor 
een wat nonchalantere look een 

maatje groter gemaakt worden.  

Knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof. 

 
De onderpanden kunnen naar wens 

verlengd worden tot een jurk. Vergeet 

dan niet, de afwerkstrook ook mee te 
verlengen.  

 

Stluit de schoudernaden tussen 
voorste bovenpanden en achterpas. 

Vouw de naadtoeslag naar het 

voorpand en stik deze aan de goede 
kant door.   

Rimpel het bovenachterpand in tot de 
wijdte van de achterpas. Let daarbij 

op de patroontekens. Een beschrijving 
voor het rimpelen is HIER te vinden.  

Speld achterpas met de goede kanten 
op elkaar aan het bovenste 

achterpand en stik het vast. Vouw de 
naadtoeslag in de pas en stik hem aan 

de goede kant door. 

http://www.farbenmix.de/nl/rimpelen-met-twee-draden.html
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Speld en stik het mouwzoombeleg 

met de lange ronding langs de 
onderkant van de mouw.  

Vouw het beleg naar binnen , strijk 
het plat en stik de onderkant en de 

bovenrand van het beleg aan de 
goede kant van de mouw door, zodat 

er een tunnel ontstaat.  

Rimpel de mouwkop volgens de 

patroontekens in.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten. Knip 

de naden korter en geef eventueel in 
de naadtoeslag inknipjes in de 

rondingen. Vouw de naadtoeslag naar 

de schouder en stik hem aan de goede 
kant door.  

 

Rijg elastiek in de aangegeven lengte 

in de tunnels en zet de uiteinden op 
de naadtoeslag van de mouwen vast. 

http://www.farbenmix.de/nl/rimpelen-met-twee-draden.html
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Breng het onderachterpand op de 

wijdte van het bovenachterpand. Dit 
kan op de volgende manieren: 

 
volgens de patroontekens inrimpelen  

- de totale wijdte een klein beetje 

inrimpelen 
- plaatselijk  inrimpelen 

- in plooien leggen 
 

Stik daarna het onderachterpand aan 
het bovenachterpand. Vouw de 

naadtoeslag naar boven en stik hem 
aan de goede kant door.  

 

Zet de onderste voorpanden op 

dezelfde manier aan het voorpand. 

 
Leg voor- en achterpand met de 

goede kanten op elkaar en stik de 
mouw- en zijnaden in één keer dicht. 

Vouw de naadtoeslag van de 
mouwzoom naar voren en stik hem 

met een kleine driehoek plat.  

  

Neem de patroontekens voor de 

figuurnaden over op de binnenkant 
van de zakdelen. 

http://www.farbenmix.de/nl/rimpelen-met-twee-draden.html
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Vouw de stof met de goede kanten op 
elkaar dubbel en stik de figuurnaden. 

Laat deze aan het einde langzaam 
weglopen en hecht de einddraden 

goed af. Stik naar wens de 
figuurnaden aan de goede kant door.  

  

Stik het zakbeleg met de goede 
kanten op elkaar op de zakingang. 

Knip de naadtoeslag wat korter.  
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Vouw het beleg naar binnen en strijk 

het plat. Strijk de overige 
naadtoeslagen rondom naar binnen. 

Stik de zakingang aan de goede kant 
door.  

 

Stik de zak op het voorpand of over 

de zijnaad heen. Verstevig de 
zakingangen met trensjes.  
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In de  grotere maten is de 

afwerkstrook in twee grote stukken 
geknipt. Stik deze bij de korte kanten 

aan elkaar.   

 
Vouw de afwerkstrook in de lengte 

dubbel en strijk hem plat. Stik de 
dubbele open kant aan de goede kant 

van de blouse en begin daarbij aan 

de zoom van één kant, laat de strook 
langs de hals gaan en eindig aan de 

andere zoomkant. Rek de strook in de 
rondingen iets uit.  

 

Vouw de strook naar voren, de 

naadtoeslag wijst in de blouse. Strijk 
de strook en stik de strook aan de 

goede kant door.   
 

Leg de voorpanden volgens de 
patroontekens over elkaar zodat 

middenvoor op middenvoor ligt. Teken 
de plaats voor de knopen/drukkers op 

de stof. Bij gebruik van dunne of 

rekbare stof deze plaatsen met 
vlieseline verstevigen.  

 
zet drukkers in de stof of maak 

knopen en knoopsgaten. Zoom de 
blouse.  
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klaar! 
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shorts 

 

 

Knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof. 

 

Vouw de figuurnaden in de 
achterbroekdelen volgens de 

patroontekens. Stik de figuurnaden 
aan de goede kant vast.  

 

Zet de achterpas met de goede 

kanten op elkaar aan de 
achterbroekdelen. Vouw de 

naadtoeslag naar boven in de pas en 
stik hem aan de goede kant door.  

 

Stik op dezelfde manier als de 
achterkant ook de figuurnaden in de 

voorpanden en stik ze aan de goede 
kant vast. 
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Leg het zakbeleg langs de zakingang 

op de voorkant en stik de zakingang. 
Knip de naadtoeslag wat af.  

 

Vouw het zakbeleg naar binnen en 

stik hem aan de goede kant door.  

 

Leg het heupstuk met zakdeel onder 

het zakbeleg en stik de zakronding op 
elkaar. Zet de andere zakdelen met 

een paar steken op de naadtoeslag 
van de voorbenen vast. Stik naar 

wens de ronding vna de zak aan de 
goede kant van de broek door.  
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Leg twee achterzakdelen met de 

goede kanten op elkaar en stik ze 
rondom vast. Laat aan de bovenkant 

een stukje open om te keren. Knip de 
naadtoeslag wat korter, de hoeken 

schuin weg en keer daarna de zak. 
Strijk de zak in model, stik de 

zakingang aan de goede kant door en 
sluit daarbij de keeropening.  

 

Stik de achterzakken op de achterkant 
van de broek. Verstevig de hoeken 

met trensjes.   
 

Leg voor- en achterbroek met de 
goede kanten op elkaar en sluit de 

zijnaden. Vouw de naadtoeslag naar 
het achterbeen en stik deze aan de 

goede kant door. 

 

De zoom van de broek tot de wijdte 
van de zoomstrook inrimpelen.  

Vouw de zoomstrook in de lengte 
dubbel, de goede kant ligt buiten. Stik 

de open kanten dubbel een de goede 
kant van de broekzoom.  

http://www.farbenmix.de/nl/rimpelen-met-twee-draden.html
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Vouw de strook naar beneden en de 

naadtoeslag ook. Stik de naadtoeslag 
op de zoomstrook door.  

 

Stik de achterkruisnaad. Maak de 

voorkant met rits  of met een band 
met elastiek.  

Naar wens kan het split ook met 

knopen gesloten worden. Een 
beschrijving daarvoor is HIER te 

vinden.  

 

Sluit de binnenbeennaad in één keer 
en let daarbij op dat de kruisnaden op 

elkaar vallen. Vouw de naadtoeslag 
naar het voorbeen en stik hem aan de 

goede kant door. 

http://www.farbenmix.de/nl/ritssluiting-broek-2.html
http://www.farbenmix.de/nl/tailleband-met-elastiek.html
http://www.farbenmix.de/nl/broeksplit-met-knopen.html
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KLAAR! 

   

 


