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Buikzak-sweater JULE 

 

Naaibeschrijving  

 

Zonder de zak op de buik is dit patroon een prima basis patroon voor een A-lijn t-shirt 
of trui, die ook voor beginnende naaisters geschikt is.  

  

  
Foto’s beschrijving 

 

Deze sweater is van boven smal en niet zo 
lang. Voor een dikkere trui van bv fleece zou 
het beter zijn om een maat groter te maken.    

Knip alle delen uit rekbare stof.                        

Bij de capuchon is de naad aangetekend! 
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Verstevig de rand van het voorpand met 
vlieseline of met naadband. Verstevig ook het 
beleg van de buikzak.            

 

Werk de rimpelstroken af.           

 

Stik het zakbeleg op de buikzak, goede kanten 
op elkaar en stik langs de rand. Knip de 
naadtoeslag een stuk af.                    
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Keer het beleg naar binnen en stik het vlak op 
de rand en op een afstand van 2,5 cm door. 

 

Speld de twee ondervoorpanden op elkaar en 
beschouw het verder als één pand.                    

 

Speld middenvoor de voorpanden goede kanten 
op elkaar en stik vanuit het midden naar de 
zijkanten de delen vast. Strijk de naden naar 
boven en stik op de rand door.                   
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Speld de capuchondelen opelkaar,                      
met de goede kanten naar buiten.             
Werk de bovennaad en de achternaad tot aan 
de spiraal af met de locker of met een brede 
zigzagsteek en naai ze in één keer op elkaar.     

 

Stik de schoudernaden. Speld de 
middenachternaad van de capuchon op 
middenachter van de hals. Zet dit met een 
paar steekjes op de naadtoeslag vast. Speld 
de capuchon aan de voorkant van de hals 
middenvoor iets overlappend op elkaar en zet 
dit eveneens met een paar steekjes vast. Stik 
dan de capuchon rondom vast, aan de 
achterkant beginnend met een rekbare steek.   

 

Vouw de naden naar beneden en stik met een 
rekbare steek door.    
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Stik de mouwen goede kanten op elkaar aan de 
panden. 

 

Rimpel de stroken en stik ze aan de 
mouweinden en aan de onderkant van de 
sweater. Vouw de naden naar boven en stik ze 
door.                                                                  

Sluit de mouwen en zijnaden in één keer.     

   

 

Klaar!   

 


