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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. 

Goede nacht is een mix-patroon met alle details voor een klassieke pyjama: vierkante 
opgestikte zakken, kraag en knooplijsten middenvoor. Wie de pyjama liever wat speelser wil, 
kan kiezen uit pofmouwtjes, ronde kraag en gerimpelde zakjes zodat het een echte 
meisjespyjama wordt.                                        
Bovendien staat de pyjama in een lange en korte versie op het patroonblad. 
Je kunt met dit patroon heerlijk variëren en kombineren.                     
 
Afhankelijk van de gekozen stof kun je van het jasje ook een blouse of overhemd maken.  
 
Dit patroon is het hele jaar te gebruiken – van soepele katoen of tricot voor de zomer, van lekker 
zachte flanel of wollige jogging voor de winter.                  
 
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  
86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

J
a
s
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/
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e
 

bovenwijdte 70 cm 72 cm 74 cm 78 cm 82 cm 90 cm 

schouderbreedte 7,6 cm 8,0 cm 8,4 cm 9,0 cm 9,6 cm 10,5 cm 

Lengte voor 39 cm 43 cm 47 cm 51 cm 55 cm 61 cm 

lengte korte mouw 13 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17 cm 18 cm 

lengte lange mouw 31 cm 35 cm 39 cm 44 cm 49 cm 54 cm 

stof voor jasje met 

lange mouw(140 cm 

breed) 
85 cm 95 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 

stof voor jasje met 

korte mouw (140 cm 

breed) 
70 cm 75 cm 80 cm 85 cm 90 cm 95 cm 

knopen 4 4 5 5 5 6 

b
r
o
e
k
 

taillewijdte volgens 
patroon 

66 cm 68 cm 70 cm 73 cm 76 cm 80 cm 

heupwijdte 66 cm 69 cm 72 cm 78 cm 84 cm 90 cm 

zijlengte   43 cm 52 cm 61 cm 70 cm 79 cm 87 cm 

stof , korte broek 

(140 cm breed) 
30 cm 35 cm 35 cm 40 cm 45 cm 45 cm 

stof , lange broek 

(140 cm breed) 
70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 

fournituren Elastiek  (ca. 3 cm breed), knopen, evt vlieseline                      
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Knippen    

Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. 
Neem de tekens van het patroon (de kleine streepjes aan de rand van het patroon) over op de stof.                           
Knip de mouwen (patroondeel 3) en de broekspijpen in de gewenste lengte. Voor een lange broek met 
zoomstrook (patroondeel 16) en broekspijpen ca 7,5 cm korter knippen.                                                                                     
Knip zakken naar wens. 
Neem voor een meisjespyjama de kraag met ronde kanten en de gerimpelde zakken met zakrand 
(patroondeel 11 en 12) Voor korte mouwtjes kunnen de lange mouwen op het patroon bij de getekende 
lijn afgeknipt worden, maar ook de pofmouwtjes zijn korte mouwtjes.                                                                    
Knip voor de jongenspyjama en voor een sportieve meisjespyjama de rechte mouwen en de kraag met 
punten. Neem naar wens de kleine borstzak erbij en/of de zakken op heuphoogte. Bij gebruik van 
ruitjesstof zijn de zakken schuingeknipt extra leuk!  
 

Kniplijst         
Pyjamajasje met ronde zakken en ronde kraag – meisjesversie  

 1 -  voorpand   2 x 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 (3 - mouw  2 x aan de stofvouw) 
 4 - voorpandbeleg 2 x 
 5 - achterpandbeleg 1 x aan de stofvouw 
 9 - mouwzoomstrook 2 x (voor de korte mouw) 
 10 - mouw  2 x aan de stofvouw 
 11 - zak    2 x 
 12 - zakstrook      2 x 
 13 - kraag  2 x aan de stofvouw 
 
Pyjamajasje met vierkante zakken en platte kraag - jongensversie 

 1 -  voorpand   2 x 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  2 x aan de stofvouw 
 4 - voorpandbeleg 2 x 
 5 - achterpandbeleg 1 x aan de stofvouw 
 6 - zak     2 x 
 7 - borstzakje  1 x 
 8 - kraag  2 x aan de stofvouw 
 
broek 

 14 - achterkant 2 x 
 15 - voorkant   2 x 
 16 - zoomstrook 2 x (naar wens bij een lange broek) 
 
 

Werkwijze 
Bij gebruik van rekbare of dunne stof is het aan te raden de knooplijsten en de buitenkraag met vlieseline 
te verstevigen. 
 
Meisjespyjama – jasje met ronde zakken en ronde kraag             

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de locker af. 

2. Rimpel de bovenkant van de zakken tussen de tekens in tot op de wijdte van de zakstrook. Stik 
daarvoor twee naden vlak onder elkaar (de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede naad daar 
ongeveer 1 cm onder) met een lage bovenspanning en een grote steeklengte. Knoop aan de ene kant 
de begin- en einddraad aan elkaar en trek aan de andere kant de beide onderdraden tot de gewenste 
breedte aan.                                                             
Vouw de zakstrook dubbel, verkeerde kanten op elkaar, en speld de open kant langs de bovenkant 
van de zak. Stel de naaimachine weer normaal in, en stik de zakstrook op de rimpelkant tussen de 
twee rinpeldraden. Haal de onderste rimpeldraad weg. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem 
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door, of strijk hem naar beneden zodat de zak wat poft.                                                                                                                
De zakstrook kan ook anders vastgestikt worden zodat de plooitjes erin weggewerkt worden. De zak 
kan ipv. gerimpeld ook in plooitjes gelegd worden.  

3. Strijk de naadtoeslagen rondom naar binnen en stik de zakken volgens de tekens op het voorpand. 
Verstevig de zakingangen met trensjes.                                                                               

4. Leg het voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en stik de schoudernaden. 
Vouw de naden naar het voorpand en stik ze aan de goede kant door.                               

5. Sluit de schoudernaden van de beleggen. Vouw de naden naar het achterpandbeleg en stik ze aan de 
goede kant door.                                                                      

6. Korte mouw: rimpel de mouw aan de onderkant tot de wijdte van de mouwzoomstrook in. Vouw de 
zoomstrook met de verkeerde kanten in de lengte op elkaar en speld de open kant dubbel aan de 
gerimpelde mouwzoom. Stik de strook vast en strijk de naadtoeslagen naar de zoomstrook en stik 
deze aan de goede kant door.                   
Rimpel de mouwen in de mouwkop tussen de tekens tot de aangegeven wijdte in. Stik de mouwen in 
de armsgaten. In de mouwzoom kunnen ook plooitjes worden gelegd en de zoomstrook kan ook als 
afwerkstrook gebruikt worden zodat de plooitjes ertussen vallen. Ook de mouwkop kan geplooid 
worden ipv. gerimpeld.                                                                                                          
Lange mouw: stik de mouwen in de armsgaten. Vouw de naden in de schouder en naar de panden 
toe en stik ze aan de goede kant door.                                                

7. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zijnaden, aansluitend de mouwnaden. Bij normale korte 
mouwen zonder zoomstrook de naadtoeslag bij de zoom naar één kant vouwen en aan de goede kant 
met een kleine driehoek doorstikken. De lange mouwen zomen.                                                   

8. Leg de kraagdelen g.k.o.e. Stik de ronde voorkanten en de bovenkant. Knip de naden korter, keer de 
kraag naar de goede kant, strijk hem plat en stik hem door.                                                          

9. Speld de kraag volgens de tekens in de hals en zet hem met een paar steekjes op de naadtoeslag 
vast. De voorkanten van de kraag beginnen en eindigen middenvoor.                    

10. Vouw het knooplijstbeleg naar buiten om en stik de onderkant op zoombreedte door. Knip de hoek 
schuin af en de naadtoeslag iets korter. Vouw het knoopsgatbeleg naar binnen en strijk de hele 
voorkant in model.                                                                                                                            

11. Vouw aan de bovenkant de knooplijst ook bij de vouwlijn naar buiten om, over de kraag heen en 
speld hem vast. Speld het halsbeleg met de goede kant op de kraag over de knooplijstbeleggen heen 
in de hals.  Stik de hals, knip de naden korter en de hoeken schuin af.                                                                               

12. Vouw het halsbeleg en de knooplijstbeleg naar binnen zodat ze weer net zo liggen als je het 
gestreken hebt. Speld de zoom. Stik de knooplijsten en de onderkant in één keer door. Naar wens het 
halsbeleg ook vast stikken.                                                                                                                  

13. Maak knoopsgaten en zet knopen aan of sla drukkers in. 

 
Jongenspyjama – jasje met vierkante zakken en rechte kraag  

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

2. Vouw het zakbeleg aan de bovenkant naar buiten om (g.k.o.e.) en stik de korte stukjes aan de 
zijkanten. Knip de hoeken schuin weg. Vouw het beleg naar binnen, strijk de bovenkant plat en stik 
de bovenrand door. Strijk de overige naadtoeslagen naar binnen. Speld de zak volgens de tekens op 
het voorpand. Stik de zakken vlak langs de rand vast en verstevig de zakingangen met trensjes.                                                                                                     

3. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden. Vouw de naden naar het voorpand en 
stik ze aan de goede kant door.                                               

4. Sluit de schoudernaden van het voor- en achterhalsbeleg. Vouw de naden naar het achterpand en 
stik ze aan de goede kant door.                                                                

5. Stik de mouwen in de armsgaten. Vouw de naden in de pyjama en stik ze aan de goede kant smal 
door.                                           

6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zij- en mouwnaden in één keer. 
Zoom de mouwen. 
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7. Leg de kraagdelen g.k.o.e. en stik de boven- en zijkanten op elkaar. Strijk eventueel vlieseline op de 
punten. Knip de naadtoeslag korter en de hoeken schuin weg. Keer de kraag, strijk hem plat en stik 
hem aan de goede kant door. 

8. Ga verder zoals bij de meisjespyjama beschreven vanaf punt 9.     

 

Korte of lange broek  

Bij een broek zonder zoomstrook vervalt punt 3 van deze beschrijving. 

1. Werk alle patroondelen met een zigzagsteekje of met de locker af.  

2. Leg voor- en achterbenen g.k.o.e. en stik de zijnaden. Vouw de naden naar voren en stik ze aan de 
goede kant door.                                                                       

3. Lange broek met zoomstrook: vouw de strook in de lengte dubbel met de goede kant buiten. Strijk 
de vouw. Stik de open kanten dubbel aan de goede kant van de broekzoom. Vouw de naden naar 
boven en stik ze aan de goede kant door.                                              

4. Sluit de binnenbeennaden.                     
Bij de broek met zoomstrook de naadtoeslagen aan de zoom naar het voorbeen strijken en met een 
kleine driehoek vast stikken. De broek zonder zoomstrook zomen.                          

5. Schuif één been in het andere dat binnenste buiten zit, zodat ze met de goede kanten op elkaar 
liggen. Stik de kruisnaad in één keer. Keer de broek en stik de kruisnaad aan de goede kant door.                                                                                              

6. Strijk de naadtoeslag aan de bovenkant van de broek naar binnen en strijk daarna het aangeknipte 
beleg volgens de tekens naar binnen.               
Stik een naad vlak langs de bovenrand en stik de onderrand van het beleg vast, maar laat een stukje 
middenachter open voor het elastiek. Hier kan ook een klein stukje band meegestikt worden zodat je 
ziet wat de achterkant is.                                                                                            

7. Rijg elastiek in de tunnel. Meet de juiste lengte op, maak het elastiek met een zigzagsteekje aan 
elkaar vast en stop het elastiek terug in de tunnel. Sluit de opening. 

 

Klaar ! 

 

Veel plezier bij het maken van deze pyjama!  


