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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. 

ANNIKA is een patroon voor een trui met heel veel mogelijkheden! Op het patroonblad staan een 
smalle en een wijde versie. Deze trui is heel gemakkelijk te maken en zeer geschikt voor beginnende 
naaisters. 
De aangeknipte mouwen en de bijzondere capuchon maken deze trui tot een blikvanger. Omdat de 
capuchon tot over het voorhoofd valt, is er voldoende ruimte voor mooie versieringen. Hij kan ook 
heel sportief worden gemaakt. 
 
De smalle versie is ook ideaal als shirt. Van dunne tot middeldikke stoffen zoals tricot, nickyvelours 
of joggingstof gemaakt, is hij snel klaar.                 
 
Dikkere stoffen zoals fleece, mousehairfleece en pluchestoffen zitten prettiger met het wijdere 
model. Ook stevige kinderen zullen dol zijn op deze trui die wat ruimer valt.  
 
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  

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

86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

bovenwijdte smalle 
versie  

68 cm 70 cm 72 cm 76 cm 80 cm 88 cm 96 cm 

schouderbreedte + 
mouwlengte 

34,5 cm 39 cm 43,5 cm 50 cm 55,5 cm 62,5 cm 69,5 cm 

lengte voor 41 cm 45 cm 49 cm 53 cm 57 cm 63 cm 69 cm 

bovenwijdte wijde 
versie 

76 cm 78 cm 80 cm 84 cm 88 cm 96 cm 104 cm 

stof  (160 cm 

breed)  90 cm 95 cm 110 cm 120 cm 125 cm 135 cm 165 cm 

 
Knippen     

Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de 
patroontekens (de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen) over op de stof.       
De voor- en achterpanden kunnen met of zonder middennaad worden gemaakt. Leg daarvoor de 
patroondelen wel of niet aan de stofvouw.                       
Als de stof smaller is dan 160 cm moet voor maat 158/164 het voor- en achterpand met een middennaad 
worden gemaakt.         
Maak de capuchon naar wens gevoerd of enkel. Bij gebruik van dikke stof is het beter de voering van de 
capuchon van een dunnere stof te knippen.                                     
 

Kniplijst 
smalle versie 

 1 -  voorpand   2 x (of 1 x aan de stofvouw) 
 2 - achterpand 2 x (of 1 x aan de stofvouw) 
 3 - capuchon     2 x (4 x voor een gevoerde versie) 
 

wijde versie       

 4 - voorpand   2 x (of 1 x aan de stofvouw) 
 5 - achterpand         2 x (of 1 x aan de stofvouw) 
 3 - capuchon       2 x (4 x voor een gevoerde versie) 
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Werkwijze      
Gebruik voor het naaien van rekbare stoffen ook rekbare steken zoals zigzagsteken of de lockmachine. 
Voor het doorstikken is de driegedeelde zigzagsteek ideaal. 

1. Werk alle patroondelen indien nodig af. 

2. Stik de middenvoor- en middenachternaad als de panden niet aan de stofvouw zijn geknipt. Stik de 
naad aan de goede kant door.  

3. Enkele capuchon: speld de capuchondelen met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en stik de 
ronde middenachternaad tot de voorkant. Stik ook de middenvoornaad. Vouw de zoom langs het 
gezicht naar binnen en stik hem aan de goede kant door.                                                           
Gevoerde capuchon: speld van beide capuchons de beide delen g.k.o.e. op elkaar en stik de boven- 
en doorlopend de middenachternaad.                                                                                       
Schuif de beide capuchons met de g.k.o.e. en stik de gezichtsrondingen rondom op elkaar. Keer de 
capuchons en stik de ronding aan de goede kant door. Stik de hals van beide capuchons op de naad-
toeslag met een rekbare steek op elkaar.  

4. Speld voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden.                     

5. Speld de capuchon volgens de patroontekens g.k.o.e. in de hals en zet voor en achter met een paar 
steekjes op de naadtoeslag vast.                                
Stik de capuchon in de hals. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem met een rekbare steek 
door.                                                                                                                                                  

6. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                           

7. Zoom de mouwen en de onderkant van het shirt.                                                                                 

 

Klaar ! 

 

Veel plezier en succes met ANNIKA! 


