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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. 

UNDINE is een heerlijk luchtige zomertuniek die ieders figuur flatteert. Hij past goed op een spijkerbroek 
maar is ook fijn aan het strand over een bikini! 

UNDINE betekent "kleine golf" of "waternimf". Misschien is het wel daarom dat deze tuniek graag bij het 
water gedragen wordt.  

De ruime tuniek is het mooiste van heel soepelvallende stof.     

Op het patroonblad staan de volgende dubbele maten XS/S, M/L en XL/XXL. De tuniek kan met korte 
mouwen maar ook met lange, iets wijduitlopende mouwen gemaakt worden.  

Dit patroon heeft verder geen sluiting waardoor de tuniek snel klaar is en ook voor beginnende naaisters 
geschikt is.  

De lengte is gemakkelijk aan te passen. De wijdte wordt met een strikband achter geregeld.  

Pas de tuniek aan voordat de dwarsband erop gestikt wordt. Deze sierband kan op iedere gewenste hoogte 
worden genaaid en aan de plaats waar de strikbanden moeten komen, worden aangepast.  

 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden zijn 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 gemaakte kledingstuk 

Materiaal/maten  XS/S M/L XL/XXL 

bovenwijdte    108 cm 120 cm 144 cm 

schouderbreedte 10,5 cm 11,5 cm 12,5 cm 

heupwijdte 120 cm 132 cm 156 cm 

lengte voor  76 cm 77 cm 95 cm 

korte mouw       20 cm 21 cm 24 cm 

lange mouw        44 cm 45 cm 49 cm 

stof  (140 cm breed) 145 cm 145 cm 200 cm 

 
Knippen     
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.  
Neem de tekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).        
Knip naar wens een sierstrook. Zie hiervoor de tekens op het patroon deel 1.                      
Knip de mouwen in de gewenste lengte.   
 
 

Kniplijst         
 1 - voorpand  1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw 2 x aan de stofvouw 
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 4 - voorpandbeleg 1 x aan de stofvouw 
 5 - achterpandbeleg 1 x aan de stofvouw 
  strikband (kant en klaar 1,5 cm)  2 x 
  6 x 50 cm voor maat S/XS 
  6 x 60 cm voor maat M/L 
  6 x 70 cm voor maat XL/XXL 
 
 
Werkwijze 

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

2. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden.                    

3. Sluit de schoudernaden van de voor- en achterpandbeleggen.                         

4. Strijk een stukje vlieseline in de punt van het voorpand en het voorpandbeleg. Bij gebruik van dunne 
stof kan ook het gehele beleg verstevigd worden.  

5. Speld het beleg in de hals, g.k.o.e. en stik de hals. Knip de naad korter en knip in de V de naadtoeslag 
voorzichtig tot aan het stiksel in.                                                                  

6. Vouw het halsbeleg naar binnen, strijk het mooi plat en stik het voetjebreed door.  

7. Strijk van beide strikbanden één korte kant een stukje naar binnen. Vouw de band in de lengte dubbel 
en strijk hem plat. Vouw de band open en vouw de lange zijkanten naar het midden, verkeerde kan-
ten van de stof op elkaar. Strijk nog een keer. Vouw de strikband nog een keer dubbel en strijken. 
Stik de banden rondom door.                               Er kan ook kant en klaar band gebruikt worden ipv 
zelf maken.                                       

8. Strijk de lange kanten van de sierstrook voor het voorpand naar binnen.                     

9. Trek de tuniek aan en kijk waar de strikbanden en de sierstrook het mooiste staan op het voorpand. 
Zet het   sierband met spelden vast.                                                                                                                          
Speld de sierstrook recht op het voorpand, versier de strook eventueel nog met kant of band en stik 
hem op het voorpand. Speld de strikbanden op de naadtoeslag van het voorpand met een paar steek-
jes vast. ( de naadtoeslag van het voorpand en het strikband liggen op elkaar en de strikbanden wij-
zen naar het midden.)  

10. Zet de mouwen in de armsgaten.                         

11. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en stik de mouw- en zijnaden in één keer tot aan het teken voor het 
split.                    

12. Strijk de naden in het split naar binnen. Stik het split rondom door en stik een trensje aan het einde 
van de zijnaad om het uitscheuren van het split tegen te gaan.                 

13. Zoom de mouwen en de onderkant. Versier de tuniek naar wens.  
 
Klaar ! 
 
Veel plezier en succes met UNDINE! 


