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Overall TOMMI 

 

Zo’n heerlijk warm pak is handig voor elke dag en zit echt heel fijn. De hele kleintjes zitten goed 

ingepakt in de draagzak. En bij het kruipen kan niks verschuiven of afzakken. Voor nog wat grotere 

is het pak gewoon heerlijk om te dragen. Door de lange knooplijst is de overall gemakkelijk aan en 

uit te trekken. De gevoerde puntmuts staat niet alleen leuk maar ze beschermd ook nog een goed 

tegen wind en kou.           

 

Door de lange boordjes groeit het pak lang mee, maak er het liefst een paar tegelijk! 

 

Het pak kan gemaakt worden van joggingstof, nickyvelours, dikkere tricot of fleece, maar ook van 

twee lagen tricot.                                 

 

De enkele ongevoerde versie van niet of weinig rekbare joggingstof, gesloten met drukkertjesband, 

is zelfs een geschikt modelletje voor beginnende naaisters. 

 

Was het liefst de stoffen voor en haal alle krimp eruit in de wasdroger.  

 

De maten in de tabel zijn de maten van het kant-en-klare kledingstuk.      

Materiaal/maten  50/56 62/68 74/80 86/92 

bovenwijdte 54 cm 61 cm 68 cm 70 cm 

schouderbreedte 4,8 cm 6 cm 7,2 cm 7,6 cm 

lengte voor zonder boordjes 46,5 cm 55,5 cm 65 cm 77 cm 

mouwlengte zonder boordjes 17,5 cm 19,5 cm 21,5 cm 25,5 cm 

stof (140 cm breed)  60 cm 70 cm 75 cm 85 cm 

Capuchonvoering (140 cm breed)  30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 

Boordstof (140 cm breed)  15 cm 15 cm 15 cm 20 cm 

knopen  5 5 6 6 

 

 

Kniplijst        

Ongevoerde overall 

1 - voorpand     2 x 

2 - achterpand   1 x aan de stofvouw 

3 - mouw     2 x aan de stofvouw 

4 - capuchon            2 x 

5 - kruisstuk              1 x 

6 - zoomboordje          2 x 

7 - mouwboordje         2 x 

 

Gevoerde overall   

1 - voorpand     2 x voor de binnenkant (zonder beleg!) 

    2 x voor de buitenkant (zonder beleg!) 

2 - achterpand   1 x aan de stofvouw voor de voering 

    1 x aan de stofvouw voor de buitenkant 

3 - mouw     2 x aan de stofvouw voor de voering 

    2 x aan de stofvouw voor de buitenkant 

4 - capuchon              2 x voor de voering 

    2 x voor de buitenkant 
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5 - kruisstuk     1 x voor de voering 

    1 x voor de buitenkant 

6 - zoomboordje         2 x 

7 - mouwboordjes       2 x 

 

Boordstof kan heel verschillend sterk rekbaar zijn. Meet daarom eerst precies op hoeveel boordstof 

je in de breedte nodig hebt voor de mouw- en beentjes en knip ze ruim. Smaller maken kan altijd 

nog.  

 

Werkwijze  

De overall kan van enkele stof gemaakt worden zoals van joggingstof, nickyvelours of fleece, maar 

ook gevoerd met tricot. Rekbare stoffen naaien het gemakkelijkst met een lockmachine. Met de 

huishoudnaaimachine kunnen deze stoffen ook met een smalle zigzagsteek van normale 

steeklengte genaaid worden of met een overlocksteek of steelsteek. In ieder geval is het belangrijk 

dat er machinenaalden voor tricot (ballpointnaald) gebruikt worden.     

 

 

Beschrijving overall ongevoerd    

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

draadrichting.  

Knip de voorpanden met het aangetekende beleg. 

 Strijk voor een sluiting met knopen of Kamsnaps een strook vlieseline van 2,5 cm breed op 

de voorrand. Bij gebruik van drukkertjesband is extra verstevigen niet nodig.  

2. Sluit de schoudernaden met de goede kanten op elkaar en werk de voorranden af met een 

zigzagsteekje of de locker. 

3. Stik de twee capuchonhelften van de buitenste muts en de voering langs de hoofdnaad op 

elkaar. Naar wens kunnen in de buitenste muts nog bandjes worden meegestikt als 

versiering.  

4. Schuif de twee mutsen met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand.                    

5. Keer de muts naar de goede kant en stik de twee lagen langs de halsronding op de 

naadtoeslag op elkaar.                                                                   

6. Speld de muts middenachter beginnend in de hals. De buitenste stoffen liggen dan met de 

goede kanten op elkaar.                  

7. Vouw het aangeknipte beleg van het voorpand om de capuchonrand heen naar de goede 

kant en speld het beleg op de voeringcapuchon.           

8. Stik de capuchon vast en stik daarbij het aangeknipte beleg mee.     

9. Vouw het aangeknipte beleg naar binnen. Stik naar wens drukkertjesband over de 

voorranden ca. 2 cm vanaf de kant vast, zodat het beleg meegestikt wordt. (zie stap 8-12  

van de beschrijving „ongevoerde overall“).  

Of stik de voorranden ca. 2 cm vanaf de rand door, zodat dat het beleg vastgestikt wordt. 

Naar wens kan de naadtoeslag bij de hals in de richting van het pak gevouwen worden en 

smal worden doorgestikt.              

10. Leg de knooplijsten op elkaar en stik de onderkant met een ca. 4 cm hoog vierkant op 

elkaar. Verstevig de bovenkant van dit vierkant nog extra met trensjes.                         

11. Stik de mouwen in de armsgaten en sluit dan mouw- en zijnaad in één keer dicht.                                     

12. Speld het kruisstuk met de goede kanten op elkaar in het kruisgedeelte van het achterpand 

en stik het vast.  

13. Speld en stik de andere kant van het kruisstuk aan het voorpand en speld en stik 

doorlopend de binnenbeennaden van voor- en achterbenen aan elkaar.             

14. Meet de gewenste lengte en wijdte voor de boordjes op.  
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15. Stik de boordstofstroken langs de lange kanten op elkaar tot een slang. Vouw de slang 

dubbel met de naad aan de binnenkant.                                                                                                                        

16. Keer het pak en schuif de boordjes met de goede kanten op elkaar in de benen. De naad 

van de boordjes vallen op de binnenbeennaden.                         

17. Stik zo de boordjes uitgerekt in de beeneinden.                  

Doe hetzelfde met de mouwboordjes.                    

18. Als er geen drukkertjesband gebruikt is, knijp dan de drukkers in het pak.  

 

KLAAR! 

 

 

 

Beschrijving gevoerde overall         

 

1. Vouw bij het patroon het aangeknipte beleg bij de vouwlijn weg of knip het af. Knip de 

patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof.                                

2. Verstevig de voorrand van de voeringstof met een strook vlieseline van ca. 2,5 cm breed bij 

gebruik van drukkers of kamsnaps. Bij gebruik van drukkertjesband is dit niet nodig.  

3. Sluit de schoudernaden van de buitenste stof en van de voeringdelen.    

4. Sluit de capuchondelen van voeringstof en buitenste stof. Stik naar wens sierbandjes in de 

punt mee.                                          

5. Stik de capuchons in de resp. halzen.             

6. Schuif de beide pakken met de goede kanten in elkaar en stik de voorranden en de 

capuchons langs de ronding op elkaar.        

7. Keer het pak naar de goede kant. Vouw de naad mooi plat en speld de voorranden netjes 

plat.                                    

8. Knip het drukkertjesband direct achter een drukker af, zodat er voldoende band over is om 

dubbel te vouwen.                 

9. Meet het drukkertjesband zo op, dat het tegen de capuchonronding aan ligt en tot ca. 3 cm 

voor het kruis eindigt.  

10. Smelt de uiteinden van het drukkertjesband met bv een aansteker dicht zodat het niet gaat 

rafelen. Beplak het drukkertjesband met STYLEFIX. Vouw de bovenkant van het band 0,5 

cm naar binnen en plak het vast. 

11. Plak het drukkertjesband vlak langs de voorrand vast. Het omgevouwen uiteinde wijst naar 

de hals. Het band met de noppen wordt op de buitenste stof geplakt, het band met gaatjes 

op de voeringstof.                 

12. Klik het ritsvoetje aan de naaimachine en stik het drukkertjesband op de voorranden vast.         

13. Leg de knooplijsten netjes op elkaar en stik de onderkant met een vierkant vast. Het einde 

van het drukkerband moet in het vierkant eindigen.                         

Verstevig de bovenkant van het vierkant met trensjes.                  

14. Zet de mouwen in de buitenkant en in de voering.                         

15. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                              

16. Speld de beide kruisstukjes met de verkeerde kanten op elkaar en plak ze met STYLEFIX op 

elkaar en stik ze evt. op de naadtoeslag vast.            

17. Binnen en buitenkant van het pak netjes met de verkeerde kanten op elkaar spelden en de 

benen op elkaar spelden. De buitenkant met voering worden nu samen als één laag verder 

verwerkt! 
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18. Speld het kruisstuk in het midden van het achterpand. De goede kant van het kruisstuk ligt 

op de goede kant van het pak. Stik het kruisstuk vast.                              

19. Speld en stik de andere kant van het kruisstuk aan het voorpand en speld en stik 

doorlopend de binnenbeennaden van voor- en achterbenen aan elkaar.                                                                                                                                                                          

20. Speld de mouwen en de benen netjes in elkaar.           

21. Meet de gewenste lengte voor de boordjes op.                                                                                                                                

22. Stik de boordstofstroken langs de lange kanten op elkaar tot een slang. Vouw de slang 

dubbel met de naad aan de binnenkant.                                                                                                                                                                                                 

23. Keer het pak en schuif de boordjes met de goede kanten op elkaar in de benen. De naad 

van de boordjes vallen op de binnenbeennaden. Stik zo de boordjes in de benen en doe 

hetzelfde met de mouwboordjes.                                                                         

 

KLAAR! 

 

 


