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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. 

De blouse in empirestijl met overslag in het voorpand heeft op de rug bovenin een kleine 
knooplijst om het aan- en uittrekken gemakkelijker te maken. De blouse kan met lange of kor-
te mouwen gemaakt worden en is daarom geschikt voor zomer en winter.      
Op het kleine zakje op het voorpand na is dit patroon relatief eenvoudig gehouden, waardoor 
er veel plaats is voor applicaties en borduurtjes en omdat het zo een gemakkelijk patroon voor 
beginners is.  Gebruik soepele stofjes zoals katoen en fijn linnen, maar ook tricot, soepele ni-
ckyvelours of iets dergelijks zijn geschikt.  
 
De broek is 3/4-lang met voldoende ruimte voor een luier en heeft aan de voorkant twee op-
gestikte zakken. De onderkant van de broek wordt afgewerkt met een strook of boordje.  
Voor de broek zijn stevigere stoffen zoals jeans, babyrib of wol geschikt, maar ook linnen of 
soepele katoentjes. Zo kan de broek niet alleen in de zomer, maar ook met een maillot eronder 
goed in de winter gedragen worden.  
 

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  50/56 62/68 74/80 86/92 98/104 

B
lo
u
s
e
 

bovenwijdte 48 cm 55 cm 62 cm 64 cm 66 cm 

schouderbreedte 4,5 cm 5,7 cm 7,0 cm 7,5 cm 7,8 cm 

lengte voor 26 cm 29 cm 32 cm 36 cm 40 cm 

korte mouw  7,5 cm 8,5 cm 10 cm 11,5 cm 12,5 cm 

lange mouw  20,5 cm 22,5 cm 24,5 cm 29 cm 33,5 cm 

stof, 140 cm breed 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 

elastiek korte mouw 

0,7 cm breed,  2 x 
18,5 cm 19 cm 19,5 cm 20 cm 20,5 cm 

elastiek lange mouw 

0,7 cm breed,  2 x 
16,5 cm 17 cm 17,5 cm 18 cm 18,5 cm 

knopen of drukkers  2 2 3 3 3 

b
r
o
e
k
 

taille 49 cm 56 cm 63 cm 66 cm 69 cm 

heupwijdte 51 cm 58 cm 65 cm 68 cm 71 cm 

zijlengte   20 cm 26 cm 30 cm 36 cm 42 cm 

stof, 140 cm breed 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 

taille-elastiek, 2,5 cm breed 38 cm 45 cm 50 cm 51 cm 52 cm 

fournituren    
band (bv. kant, zigzagband of biaisband) voor 

een enkele pas eventueel vlieseline         

 

 
Knippen    
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draad-
richting.  
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Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
Als de pas van dubbele stof wordt gemaakt vervalt het aangeknipte knoopsgatbeleg van de achter-
kant. De kniplijn van het patroon is dan de vouwlijn.  
Knip de mouwen in de gewenste lengte.        
Knip zakken naar wens: 2 keer het zakdeeltje voor één zakje op het voorbeen, of 4 keer één 
zakdeeltje voor twee zakjes. Als de gebruikte stof erg dik is, is het handig de zak met een dun 
stofje te voeren. Meet voor het knippen van het elastiek de benodigde lengte na, zodat de 
mouwtjes en tailleband straks niet te strak zitten.  
 

Kniplijst         
Blouse 

 1 -  voorpas   2 x (of gevoerd: 4 x) 
 2 - voorpand onder   1 x aan de stofvouw 
 3 - achterpas       2 x (of gevoerd: 4 x) 
 4 - achterpand onder 1 x aan de stofvouw 
 5 - mouw, kort  2 x aan de stofvouw 
 6 - zak    2 x (4 x) 
 (7 - mouw, lang 2 x aan de stofvouw) 
 

Broek     

 8 - voorbeen   2 x 
 9 - achterbeen 2 x 
 10 - zoomstrook 2 x 
 11 - tailleband 1 x aan de stofvouw 
 6 - zak    2 x (4 x) 
 

Werkwijze 
 
Blouse met enkele pas        

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

2. Leg de passen van voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en stik 
de schoudernaden. Vouw de naadtoeslag van de schouder naar het voorpand en stik hem 
aan de goede kant door. 

3. Speld een band (bv kant of zigzagband) met de goede kant langs de halsranden van de 
passen, het band      wijst naar beneden.   

4. Bij gebruik van rekbare of hele dunne stof is het aan te raden de knooplijsten met vliese-
line te verstevigen. Strijk de naadtoeslag van de knooplijsten naar binnen. Vouw de 
knooplijst bij de vouwlijn naar buiten (g.k.o.e.) over het band heen en speld het vast. Het 
band ligt dus tussen de twee stoflagen in en het einde van het band piept boven de naad-
toeslagen aan de bovenkant uit.   
Stik het band op de naadtoeslag en stik daarbij de omgevouwen knooplijst mee. Knip de 
hoeken schuin af.  

5. Keer de knooplijsten naar binnen. Vouw het band naar boven (buiten) en stik de hals en 
de knooplijst langs de rand op de goede kant door. Stik met een tweede naad het beleg 
van de knooplijsten aan de binnenkant vast.                                 

6. Speld de voorpassen langs de onderkant volgens de tekens overelkaar heen en stik ze op 
de naadtoeslag vast. De rechter pas ligt over de linker pas.                                    

7. Rimpel het ondervoorpand aan de bovenkant in tot de tekens van het patroon. Stik daar-
voor twee naden naast elkaar langs de bovenrand (de eerste naad op de naadtoeslag en 
de tweede naad daar ca.1 cm onder) met een verlaagde bovenspanning en een grote 
steeklengte. Knoop aan één kant de draden aan elkaar en trek aan de andere kant de on-
derdraad voorzichtig aan totdat het voorpand op de juiste wijdte is ingerimpeld.                                   

8. Speld het ondervoorpand volgens de tekens aan de voorpassen. Zet de bovenspanning 
weer goed, de steeklengte weer op normaal en stik tussen de beide rimpeldraden door de 



    

 
KLEINE KLAMOTTE 
 

  
  

Seite 3 von 4           ©2009 * Farbenmix.de * Sabine Pollehn 
 

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. 

pas vast. Haal de onderste rimpeldraad weg. Vouw de naad naar boven in de pas, strijk 
hem plat en stik hem aan de goede kant door.                    

9. Speld de knooplijstbeleggen van de achterkant op elkaar (middenachter op middenachter) 
en zet ze aan de onderkant met een paar steekjes vast. Stik het achterpand aan de acht-
erpassen. Vouw de naad naar boven, strijk hem plat en stik hem aan de goede kant door.                             

10. Speld twee zakdelen g.k.o.e. een stik ze rondom vast. Laat aan de bovenkant een klein 
stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag iets korter en de hoeken schuin weg. Keer 
de zak, stik de bovenkant twee keer door en sluit daarbij de keeropening.  

11. Speld de zakken op het voorpand. Stik ze smal langs de randen vast en verstevig de za-
kingangen met trensjes.  

12. Zet de mouwen in de armsgaten. Indien gewenst de naden in de pas strijken en doorstik-
ken.                                                      
Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de zijnaden en sluit doorlopend de mouwen.                            

13. Bij korte mouwen de zomen bij de vouwlijn naar binnen strijken en stikken. Bij de lange 
mouwen de zomen      ca. 1 cm naar binnen vouwen, vast stikken en een klein stukje 
open laten voor elastiek. Rijg een smal stukje elastiek in de tunnel, zigzag de uiteinden op 
elkaar en sluit de opening met een paar steekjes.                

14. Zoom de blouse. Zet knopen aan en maak knoopsgaten of sla drukkers in.  

 
Blouse met dubbele pas       

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

2. Leg de voor- en achterpassen g.k.o.e. en stik de schoudernaden. Vouw de naden naar de 
voorpas en stik ze aan de goede kant door.                                                          

3. Sluit ook de schoudernaden van de voeringpasdelen, vouw de schoudernaden naar achte-
ren en stik ze aan de goede kant door. Bij gebruik van dunne of rekbare stoffen, de 
knooplijsten verstevigen met vlieseline.                                                                               

4. Leg pas en voeringpas g.k.o.e. en speld ze langs knooplijsten, de hals en voorranden op 
elkaar. Knip de naden iets korter, de hoeken schuin weg en keer de passen.  Strijk de pas 
mooi plat en stik alle naden door.                                                                                                    

5. Werk verder zoals boven beschreven vanaf punt 6. 

 
Broek 

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

2. Speld twee zakdelen g.k.o.e. een stik ze rondom vast. Laat aan de bovenkant een klein 
stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag iets korter en de hoeken schuin weg. Keer 
de zak, stik de bovenkant twee keer door en sluit daarbij de keeropening.                                                                            
Speld de zakken naar wens op de voorbenen, stik ze vlak langs de rand vast en verstevig 
de zakingangen met trensjes.         

3. Leg een voor- en achterbeen g.k.o.e. en stik de zijnaad, vouw de naad naar het voorbeen 
en stik hem aan de goede kant door.                                               

4. Rimpel de onderkant van de benen in tot de wijdte van de zoomstrook. Zet de zooms-
trook met de goede kant op de binnenkant van de broek. Strijk de naadtoeslag van de 
lange kant van de zoomstrook naar binnen, vouw de strook naar buiten om en stik hem 
aan de goede kant van het been vast.                  

5. Sluit de binnenbeennaden. Strijk de naadtoeslag bij de zoom naar het voorbeen en stik 
hem met een kleine driehoek vast.                                                 

6. Keer één been binnenste buiten, schuif het andere been hierin zodat de goede kanten van 
de stof op elkaar liggen en sluit de kruisnaad van voor tot achter. Keer de broek weer 
naar de goede kant en stik de kruisnaad van voor tot achter smal door.  
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7. Meet de tailleband op en stik de korte kanten g.k.o.e. Laat een klein stukje open voor het 
elastiek.                                               
Stik de tailleband met de goede kant aan de binnenkant van de broek. Zorg dat de naad 
van de tailleband middenachter valt.  

8. Vouw de tailleband naar buiten om. Strijk de naadtoeslag van de andere lange kant naar 
binnen, vouw de band naar de goede kant en speld hem vast. Stik de band door. Stik ook 
de bovenkant van de tailleband smal door. 

9. Rijg elastiek in de tunnel. Stik de elastiekuiteinden met een zigzagje op elkaar. Doe het 
elastiek weer in de tunnel en sluit de tunnel met een paar steekjes.  

 

Klaar ! 

Veel plezier en succes met de kleine Klamotte! 


