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Een capuchonsweater voor jongens en meisjes is als een spijkerbroek: in iedere kledingkast is 

er wel één te vinden.          

DANAI valt ruim en zit lekker, sportieve schouders hebben door de raglanmouwen voldoende 

bewegingsvrijheid. De trui kan van dikkere en liefst rekbare stoffen gemaakt worden zoals van 

fleece, doublefleece, joggingstof of zachte nickyvelours. De capuchon is het mooiste als hij met 

een andere kleur tricot wordt gevoerd.                                           

 

De ronde ingezette zakken worden met een smal boordje afgezet en trekken daardoor de 

aandacht. 

Voor een sportieve look wordt de opgestikte zak gemaakt. De mouw- en zoomboorden zijn ook 

gewoon van dezelfde stof als de trui gemaakt. Ze zitten daarom lekker ruim en losjes.                                           

 

Voor beginnende naaisters is rekbare dunne fleece het gemakkelijkst om mee te werken: deze 

hoeft niet afgewerkt te worden en dan is de trui in een oogwenk klaar.            

 

DANAI valt zeer ruim in de wijdte. Hij is daardoor bijzonder geschikt voor stevige kinderen. 

Ook van dikke stof past de sweater in de normale maat en hij hoeft normaal gesproken ook 

voor stevige kinderen niet te worden aangepast. Neem voor het begin de borstomvang van het 

kind op en vergelijk deze maat met de bovenwijdte uit de tabel. 

 

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  

Materiaal/maten  74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

bovenwijdte 72 cm 76 cm 80 cm 84 cm 88 cm 92 cm 100 cm 108 cm 

lengte voor 39 cm 43 cm 48 cm 52 cm 56 cm 60 cm 66 cm 72 cm 

mouwlengte 
(incl. schouder) 

32,0 cm 37,5 cm 42,5 cm 46,5 cm 52,0 cm 57,0 cm 62,5 cm 68,0 cm 

stof, sweat/fleece 
(140 cm breed)  

90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 160 cm 185 cm 

fournituren Evt. tricot, boordstof    

 

 

Knippen     

    

Bij het verwerken van verschillende stoffen in één kledingstuk, is het beter deze te laten 

voorkrimpen, zodat de stoffen later bij het wassen niet verschillend sterk krimpen.  

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de rekbare stof. Let op de 

draadrichting.  Neem de patroontekens over op de stof. (dit zijn de kleine streepjes aan de 

rand van de patroondelen)   

Als de zakken  in de zijnaad moeten komen (patroondeel 1) let dan op de getekende zak op het 

patroon.                                                 

Het zakdeeltje (patroondeel 4) kan van rekbare stof, maar zeker ook van een katoentje geknipt 

worden.   

Bij gebruik van dikke stof is het handig om de capuchon (patroondeel 9 ) met een dunnere stof 

zoals tricot te voeren.         
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Tip: Als de boordjes van mouw (patroondeel 7) en onderkant(patroondeel 8) wat strakker 

moeten zitten, kunnen ze ook van boordstof of goed rekkende tricot gemaakt worden. Knip in 

dat geval de boordjes een stuk korter en stik de boordjes uitgerekt aan de mouwonderkant en 

de zoom.                              

 

 

Kniplijst        

 1 -  voorpand   1 x aan de stofvouw 

 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 

 3 - mouw  2 x aan de stofvouw 

 4 - zak           2 x en  

 5 - zakboordje      2 x (van boordstof/tricot) of   

 6 - buikzak 1 x aan de stofvouw 

 7 - mouwboordje 2 x aan de stofvouw 

 8 - tailleboord 2 x aan de stofvouw 

 9 - capuchon 4 x 

 

 

Werkwijze 

Gebruik rekbare steken (bv. een locksteek of een smalle zigzagsteek) voor het in elkaar zetten van 

de delen. Gebruik voor het doorstikken ook een rekbare steek, bijv.een driegedeelde zigzagsteek. 

Gebruik bij voorkeur een ballpointnaald of een stretchnaald in je machine. 

1. Opgestikte zak: werk de zakingangen af en vouw de aangeknipte beleggen bij de 

zakingangen naar buiten om. Werk de bovenkant en zijkanten van de zak af en stik 

tegelijk de omgeklapte beleggen mee. 

Vouw de beleggen naar binnen, daarmee vouwt ook de naadtoeslag van de boven- en 

zijkanten naar binnen. Stik de zakingangen op belegbreedte aan de goede kant door.                                                                                      

Speld of plak met bv. Stylefix de zak op het voorpand. De onderkant van de zak loopt 

gelijk met de onderkant van het voorpand. Stik de zak langs de boven- en zijkanten op het 

voorpand vast. Verstevig de hoeken met een trensje.     Stik de onderkant van de zak op 

de onderkant van het voorpand op de naadtoeslag vast.                                                                                                                                 

 

Ronde steekzakken: vouw de boordjes voor de zakingangen in de lengte dubbel, de 

goede kant buiten, en stik ze aan de goede kant van de zakingang uitgerekt vast. Werk de 

naadtoeslagen samen af, vouw ze in het voorpand en stik ze aan de goede kant door.                        

Werk de zak langs de ronding af met een locksteek of een zigzagsteekje. Speld de zak 

volgens de patroontekens onder het voorpand, de onderkant van de zak valt gelijk met de 

onderkant van het voorpand. Stik de zak langs de ronding aan de goede kant van het 

voorpand door. Stik de onderkant en de zijkanten van de zak op de naadtoeslag van het 

voorpand vast zodat de zak op zijn plaats blijft zitten.               

2. Zet de mouwen in de armsgaten en werk de naadtoeslagen samen af. Zigzag of lock ook 

de halsrand, let op, deze steek moet goed rekbaar zijn! 

3. Leg de capuchondelen met de goede kanten op elkaar en stik ze op elkaar. Doe hetzelfde 

met de voeringcapuchon.    

4. Schuif de capuchons in elkaar met de goede kanten op elkaar en stik de ronde voorkanten 

op elkaar.                       

5. Stik het middenvoor van de voeringmuts en de buitenste muts met de goede kanten op 

elkaar.                                    

6. Keer de muts naar de goede kant en stik de buitenrand aan de goede kant door.   

Stik de binnen- en buitenste capuchon langs de halskant met een goed rekbare steek op 

elkaar.  

7. Speld de dubbele capuchon met de goede kanten op elkaar in de hals. Stik hem met een 

zeer goed rekbare steek vast. Let op dat de voorste opening van de muts op middenvoor 

van het voorpand valt.                 
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8. Leg het voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden 

in één keer. Werk de naadtoeslagen samen af.   

9. Vouw de mouwboordjes dubbel, de goede kant ligt binnen, en stik de zijnaden. Vouw het 

boordje zo dubbel, dat de naad binnenin ligt.                

Stik de mouwboordjes met de open kanten samen aan de goede kant van de 

mouwonderkant. Werk de naadtoeslagen samen af.                    

Vouw naar wens de naadtoeslag in de mouw en stik hem door.                           

10. Stik de zijnaden van de onderboord met de goede kanten op elkaar. Vouw het boord in de 

lengte dubbel, de goede kant buiten en stik de open kanten samen aan de goede kant van 

de truizoom. Werk de naadtoeslag samen af.          

Vouw naar wens de naadtoeslag naar boven in de trui en stik hem aan de goede kant 

door.                                            

 

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met DANAI ! 


