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Pyjama-Set GUTE NACHT  

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  

   

   

Pyjamajasje  met lange mouwen voor meisjes  

 

Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de 
stof. Zoek voor de ronde kraag en de 
buidelzakjes het bijbehorende beleg en knip dat 
ook uit de stof. 

 

 Rimpel de bovenkant van het zakje tussen de 
tekens in of leg er plooitjes in. Vouw de 
afwerkstrook in de lengte dubbel en stik de 
dubbele open kant op de goede kant van het 
zakje.   

Vouw de naadtoeslag van de strook naar boven 
en strijk hem plat en stik hem door. Of strijk de 
naad naar beneden, dan poft het zakje meer.   

Strijk de overige naadtoeslagen naar binnen en 
speld de zakken volgens de tekens op de 
voorkant van het pyjamajasje.  

 

Stik de zakken vlak langs de rand vast en 
verstevig de zakingangen met kleine 
driehoekjes.  
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Sluit de schoudernaden, ook van de beleggen.  

 

Zet de mouwen in de armsgaten. 

 

Sluit de mouw- en zijnaden.  

 

speld de kraagdelen met de goede kanten op 
elkaar en stik de bovenrand en de zijkanten 
vast.  

Knip de naadtoeslag korter, keer de kraag en 
stik hem smal door.  
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Speld de kraag in de hals of stik hem op de 
naadtoeslag vast. 

 

Strijk de naadtoeslagen van het knooplijstbeleg 
naar binnen. Vouw dan de knooplijsten naar 
binnen en strijk de vouw.  

Vouw de knooplijst tegen de vouw in naar buiten 
om en speld hem vast.  

Stik de knooplijst aan de onderkant op 
zoombreedte af.  

 

Doe hetzelfde aan de bovenkant, maar vouw de 
knooplijst over de kraag heen. Speld het 
halsbeleg hier weer overheen.  

Stik de hals.   

Knip de naadtoeslag korter en de hoeken een 
beetje schuin af.   

 

Vouw het beleg naar binnen en vouw de 
knooplijst weer zo, zoals hij in model gestreken 
is.  

Speld de zoom.  
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Stik de knooplijsten en aansluitend den zoom 
vast. Zoom de mouwen.  

Stik naar wens eventueel ook het halsbeleg op 
belegbreedte vast.  

 

Maak knoopsgaten en zet knopen aan.  

 

KLAAR! 
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Broek  

 

Knip de broekdelen met naadtoeslag uit de stof.  

De korte broek wordt op dezelfde manier 
gemaakt.  

Naar wens kan er een extra zoomsrook aangezet 
worden, maar dan moeten de broekspijpen 
volgens de kniplijst korter worden geknipt. Per 
maat is dit verschillend.  

Knip de strook ook met naadtoeslag uit de stof. 
Vouw hem in de lengte dubbel en strijk hem plat. 

 

Stik de buitenbeennaden en stik ze aan de goede 
kant door.  

Stik de zoomstrook dubbel aan de goede kant 
van de zoom. Stik de naadtoeslag op de strook 
door.  

 

Sluit de binnenbeennaden.   

Zoom de broek. Als er een zoomstrook aan zit, 
deze met een kleine driehoek plat stikken aan de 
onderkant bij de binnenbeennaad.  
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Vouw een broekspijp binnenste buiten. Schuif 
het andere been hier in en stik de kruisnaad aan 
één stuk.  

 

Vouw de naadtoeslag aan de bovenkant naar 
binnen en strijk het plat. Strijk ook het 
aangeknipte beleg naar binnen.  

Stik een keer langs de bovenrand en een tweede 
keer in de opgegeven afstand van de bovenrand. 
Laat een klein stukje open voor het elastiek. Stik 
eventueel middenachter een bandje mee zodat 
je kunt zien wat de achterkant van de broek is.    

 

Rijg elastiek in de tunnel en sluit de opening met 
een paar steekjes.   

KLAAR!  
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Meisjespyjama met korte mouwen   

 

 

Kies voor de pyjama met korte mouwen de wijde 
pofmouw, of trek op het patroondeel van de 
lange mouw de ingetekende lijn voor de korte 
mouw over.  

   

   

 

Rimpel de onderkant van de mouwtjes in of leg 
er kleine plooitjes in. Vouw de afwerkstrook in de 
lengte dubbel en strijk hem plat. Speld en stik de 
strook aan de gerimpelde ondermouw.  

   

 

Rimpel de mouw tussen de tekens in de 
mouwkop in of leg hier plooitjes in. Zet de 
mouwen in de armsgaten.  
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Unterarm- und Seitennähte in einem Zug 
schließen und entsprechend der langärmeligen 
Version weiterarbeiten. 

 

FERTIG! 

   

Jungsversion  

 

 

Für die Jungs- bzw. sportliche Mädchenversion 
den geraden Ärmel und den eckigen Kragen 
zuschneiden. Nach Wunsch können die 
kleineren Brusttaschen und/oder Taschen in 
Hüfthöhe zugeschnitten/gearbeitet werden.  

Bei Karostoffen ergibt sich eine schöne Optik, 
wenn Taschen und Kragen im schrägen 
Fadenlauf zugeschnitten werden.  
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Kragen rechts auf rechts nähen, dabei die Ecken 
mit Vlieseline verstärken. Ecken abschrägen, auf 
die rechte Stoffseite wenden und knappkantig 
absteppen.  

Bei den Taschen den angeschnittenen Beleg der 
Oberkante und die Nahtzugabe nach innen 
bügeln und absteppen.  

Nahtzugaben rundherum ebenfalls nach innen 
bügeln, Tasche aufstecken und -steppen. Mit 
einem kleinen Dreieck sichern.  

 

Weiterarbeiten wie beim Mädchenmodell.  

FERTIG!  

 


