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Shirt en legging NALA   

Werkbeschrijving     

Voor beginnende naaisters is dit een zeer eenvoudig model. Ervaren naaisters kunnen naar eigen inzicht te 
werk gaan. 

 

 

Foto’s Beschrijving 

 

Knip de patroondelen volgens de kniplijst uit. Let er op 
dat bij de patroondelen van de volants al een 
naadtoeslag van              0,7 cm is aangeknipt. 

Indien de volants smaller moeten zijn, gewoon de cirkels 
kleiner knippen .        
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Maak een zoompje in de volants, bv. met een rolzoompje 
of met de locker. 

 

Zet de volants met een rekbare steek aan de 
mouwuiteinden en de beenuiteinden. Vouw de 
naadtoeslagen naar de mouw of de broek en stik deze 
dan met een rekbare steek door. ( bv. met een 
driedelige zigzag)        

  

 

Sluit de binnenbeennaden. 
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Schuif het ene been in het andere, goede kanten op 
elkaar.  Sluit de kruisnaad in één keer.                             

 

Vouw de bovenkant naar binnen  en stik deze met een 
rekbare steek, bv. een smalle zigzagsteek. Laat daarbij 
een kleine opening over voor het elastiek.                    

 

Rijg elastiek in de gewenste lengte in de tunnel. Sluit de 
tunnel met een paar steken. Eventueel kan een stukje 
satijnband meegestikt worden, als herkenningspunt voor 
de achterkant.  
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Sluit één schoudernaad.                 

 

Vouw het halsboordje overmidden. Stik het goede 
kanten op elkaar in de halsrand. Daarbij is een rekbare 
steek beslist onmisbaar!                                 

Vouw de naadtoeslagen in het shirt en stik hem door 
met een drievoudige zigzag of andere rekbare steek.      

 

Sluit de tweede schoudernaad, vouw de naadtoeslag 
naar voren en stik hem met een kleine driehoek vast.      
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Zet de mouwen in de armsgaten. 

 

Sluit de mouw en zijnaden in één keer.      
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Zoom de onderkant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KLAAR ! 


