
Eddie   farbenmix.de 
 

   

Seite 1 von 4 ©2011 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 
  

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. 

 

 

De bodywarmer EDDIE is ideaal voor het voorjaar en de herfst, maar ook voor de zomer aan de 

zee! In de winter kan hij lekker onder of over een winterjas als het erg koud is! 

Deze bodywarmer is zowel voor jongens en meisjes geschikt, want het is een rechtvallend model. 

 

Het opvallende aan deze bodywarmer is de laagjeslook: door de ritsstroken die onder het voorpand 

middenvoor wordt genaaid, ziet het eruit alsof onder de bodywarmer een vest zit, maar dat is dus 

nep.  Zo worden ook de armsgatinzetstukken helemaal apart gemaakt en laten in de bodywarmer 

gezet. Dat maakt het gemakkelijk en geeft een heel apart effect.                                        

 

Voor de buitenkant is ribcord, spijkerstof, poplin en andere katoenen stof geschikt net als alle 

outdoor- oftewel jassenstoffen.  

Voer de bodywarmer met volumevlies of fleece zodat hij lekker dik wordt. Beginnende naaisters 

kunnen ook fleece of pluchestof nemen of voorgestepte voering.                       

Afhankelijk van het jaargetijde en je eigen voorkeur, want de designer ben jij! 

 

Natuurlijk kan de bodywarmer ook in patchworklook gemaakt worden - heerlijk bont 

bijelkaargezocht.      

 

De bodywarmer valt normaal qua maat en kan naar wens ook een maatje kleiner worden gemaakt 

als hij wat nauwsluitender vallen moet. Als hij voor een jongen met brede schouders wordt 

gemaakt, of voor over een winterjas heen, is een maatje groter weer beter.      

De aangezette capuchon kan een aparte blikvanger worden, als er een randje bont aan wordt 

gezet, of als hij met een mooi gekleurd stofje wordt gevoerd. 

 

Dit patroon biedt heel veel mogelijkheden, maak je eigen design! Veel plezier!  

 

EDDIE valt in de wijdte normaal. Hij past ook stevige kinderen in de normale wijdte goed als hij 

niet te dik  gevoerd is. Voor een zeer dik gewatteerde bodywarmer en als er nog een dikke trui 

onder moet kunnen, dan kan de bodywarmer beter in een maatje groter gemaakt worden.                                   

 

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  

Materiaal/maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

bovenwijdte 78 cm 80 cm 82 cm 86 cm 90 cm 98 cm 106 cm 114 cm 

schouderbreedte 7,5 cm 7,8 cm 8,2 cm 8,8 cm 9,2 cm 10,0 cm 11,0 cm 11,8 cm 

lengte voor 38 cm 42 cm 46 cm 51 cm 55 cm 59 cm 64 cm 69 cm 

stof, buitenkant 
(140 cm breed)  

65 cm 75 cm 85 cm 90 cm 95 cm 105 cm 120 cm 140 cm 

stof, voering    
(140 cm breed)  

50 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm 80 cm 90 cm 105 cm 

stof, boordjes  
(140 cm breed)  

10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 

knopen  7 cm 7 cm 9 cm 9 cm 11 cm 11 cm 13 cm 13 cm 

deelbare rits  30 cm 34 cm 38 cm 42 cm 46 cm 50 cm 55 cm 60 cm 

fournituren drukkerbovenkantjes. evt. volumevlies,biaisband, dubbelzijdig kleefband (bijv. Stylefix) 

http://www.farbenmix.de/
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Knippen     

Bij het verwerken van verschillende stoffen in één kledingstuk, is het beter deze te laten 

voorkrimpen, zodat de stoffen later bij het wassen niet verschillend sterk krimpen.  

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

Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het patroon).                 

Teken de figuurnaden van de zak (patroondeel 7) op de achterkant van de stof.    

Voor de voering kan het achterpand uit één stuk worden geknipt. Leg daarvoor de patroondelen 

van achterpand en achterpas (patroondelen 4 en 5) aan elkaar en knip ze als één deel.                 

Tip voor een bodywarmer gevoerd met volumevlies: knip de patroondelen voor de voering en de 

ritsafwerkstroken (2 x patroondeel 3 ) ook van volumevlies of andere tussenvoering. Doe dat door 

de geknipte voeringdelen op de tussenvoering te leggen, langs de randen uitknippen en de delen 

samen verder als 1 deel verwerken. Makkelijker gaat dit, door de voering en tussenvoeringdelen 

met de locker of met dubbelzijdig plakband of met een grote zigzagsteek rondom op  de 

naadtoeslag aan elkaar te verbinden. Stik naar wens de delen door met regelmatige of juist 

onregelmatige lijnen of blokken of gewoon kriskras.                                      

 

Kniplijst        

buitenkant 

 1 -  voorpand           2 x 

 2 - armsgat inzetstuk voor- en achterpand 4 x 

 3 - rits-afwerksierstrook 4 x 

 4 - achterpand      1 x aan de stofvouw 

 5 - achterpas       1 x aan de stofvouw 

 6 - capuchon 2 x 

 7 - zak       2 x 

 8 -  zakklep       2 x 

 9 - armsgatboordje  2 x 

 10 - capuchonboordje 1 x 

 

binnenkant/voering 

 1 - voorpand   2 x 

 2 - armsgat inzetstuk voor- en achterpand 4 x 

 4 - achterpand           1 x aan de stofvouw 

 5 - achterpas        1 x aan de stofvouw 

 6 - capuchon 2 x 

 

 

Werkwijze 

Tip: de deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorranden van de bodywarmer. Voor een hele 

nauwkeurige aangepaste lengte zijn er in de vakhandel kleine metalen onderdeeltjes te koop 

waarmee de rits precies op maat gemaakt kan worden.            

Gebruik voor het inzetten van de rits een speciaal ritsvoetje en pas indien nodig de stand van de 

naald in de naaimachine aan.  

1. Gevoerde zak: stik de figuurnaden volgens de patroontekens in de zak. Stik de plooien aan 

de goede kant door.    Speld de zakdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom vast 

en laat daarbij aan de bovenkant een kleine stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat 

korter, de hoeken schuin weg en keer de zak naar de goede kant. Stik de zakingang aan de 

goede kant door en sluit daarbij de keeropening.                       

Zakklep: speld de zakklepdelen met de goede kanten op elkaar. Stik ze rondom maar laat aan 

de bovenkant een klein stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag wat korter, de hoeken 

schuin weg en keer de klep. Stik de klep langs de ronding aan de goede kant door.                                                                  

2. Buitenkant: Dstik de achterpas met de goede kanten op elkaar aan het achterpand. Vouw de 

naadtoeslag naar beneden in het achterpand en stik hem aan de goede kant door.       



Eddie   farbenmix.de 
 

   

Seite 3 von 4 ©2011 * farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 
  

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. 

 

 

3. Speld de voorpanden op het achterpand en sluit de schoudernaden. Vouw de naadtoeslag naar 

het voorpand en stik hem aan de goede kant door.                                        

4. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden.     

5. Speld de zak over een zijnaad heen en de zakklep daar ca. 1 tot 2 cm boven. Of speld de zak 

op een andere gewenste plaats vast.                          

Stik de zak langs de zij- en onderkant vast. Verstevig de hoeken met trensjes. Stik de klep 

langs de bovenkant vast en sluit daarbij de keeropening. Stik aan de hoeken ook trensjes naar 

wens.                                                                                

6. Speld de capuchondelen van binnen- en buitenkant met de goede kanten op elkaar en stik de 

ronde naad op elkaar. Keer de buitenste muts en stik de naad aan de goede kant door.                                    

7. Vouw de strook boordstof of rekbare tricot voor de capuchon in de lengte dubbel, de goede 

kant ligt buiten. Knip de zijkanten aan de open kanten een beetje schuin weg. Stik de strook 

aan de goede kant van de buitenste capuchon vast. Let er op dat de strook in het midden zit. 

Stik hem iets uitgerekt met de open kanten aan de goede kant vast.      

8. Schuif de capuchon met de goede kanten in elkaar en stik de voorrand, het boordje ligt dan 

tussen de capuchons in.                    

9. Keer de capuchon en stik de voorrand door. Leg binnen- en buitenmuts langs de halsranden op 

elkaar en stik deze op de naadtoeslag op elkaar vast.                 

10. Stik de capuchon volgens de patroontekens in de hals op de naadtoeslag van de buitenste 

bodywarmer. Let daarbij op, dat de naadtoeslag van de voorpanden uitsteekt.                 

11. Voering: als de achterpas en het achterpand van de voering niet als één geheel zijn geknipt, 

stik dan die delen eerst met de goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag in de pas en stik 

hem aan de goede kant door.                                                         

12. Speld het voorpand op het achterpand, goede kanten op elkaar en sluit de schoudernaden. 

Vouw de naadtoeslag naar het achterpand en stik hem aan de goede kant door.               

13. Leg voor- en achtervoeringpand weer met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. 

14. Speld de buitenkant en voering met de goede kanten op elkaar en stik de bodywarmers langs 

de buitenkant – de armsgaten niet vast naaien. De capuchon ligt daarbij tussen de 

bodywarmers is en deze wordt bij het stikken van de hals meegestikt. Knip de naadtoeslag 

rondom korter en de hoeken schuin weg. Keer de bodywarmer door een armsgat naar de 

goede kant. 

15. Stik de bodywarmer rondom aan de goede kant door. Stik naar wens de buiten en binnenkant 

met een paar stiklijnen op de rug en voorpanden door zodat de delen op elkaar vast zitten.    

Speld de armsgatdelen van buiten- en binnenkant op elkaar en stik ze met een brede lock- of 

zigzagnaad op de naadtoeslag vast.             

16. Stik de schoudernaden van het armsgatinzetstuk en van de voeringdelen. Sluit ook de zijnaden  

van buiten- en binnenkant.                                            

17. Vouw het boordje voor het armsgat dubbel g.k.o.e. en sluit hem tot een ring. Vouw hem 

dubbel met de goede kant buiten, de naad ligt ertussen in. Speld het boordje dubbel met de 

open kanten aan de goede kant van het voeringarmsgat (de kleine ronding) en stik het 

boordje op de naadtoeslag vast.                                          

18. Speld de voeringarmsgatinzetstukken met de goede kant op de buitenste 

armsgatinzetstukken. Het boordje ligt tussen de delen in. Stik alledrie de lagen op elkaar. Keer 

het armsgatinzetstuk naar de goede kant en stik hem aan de goede kant door.                         

19. Speld de grote rondingen van voering en buitenkant op elkaar. Stik de ronding met een brede 

locksteek of zigzagsteek op de naadtoeslag op elkaar. De ronding kan ook met biaisband of 

een schuingwknipte strook stof afgewerkt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

20. Speld de armsgatinzetstukken met de brede naden overlappend in de armsgaten van de 

bodywarmer en stik ze met een brede steek door.                         
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21. Speld de rits met de tandjes naar buiten wijzend en de runner naar beneden langs de rechte 

voorrand van de ritsafwerkstroken. De tandjes van de rits wijzen naar de ronde kant en de 

rechte kant van de rits wijst naar de rechte stofrand.                                              

Een rits inzetten gaat heel gemakkelijk met gebruik van dubbelzijdig plakband zoals bijv. Sty-

lefix. De rits glijdt na het vastplakken niet meer weg en je kunt hem heel gemakkelijk precies 

goed leggen.            

Stik de rits met het ritsvoetje van boven naar beneden vast. Hecht de onderkant aan beide 

kanten goed af! Vouw de bovenkant van de rits waar geen tandjes meer zitten, in een rechte 

hoek naar de buitenkant en stik de rits op het ritsband goed vast.                                

22. Doe de rits open en speld de voering- afwerkstroken met de goede kanten op elkaar op de 

buitenste ritsafwerkstroken. De geopende rits ligt ertussen in. Stik de afwerkstroken rondom 

op elkaar en laat in de ronde kant een stukje open om te keren. Knip de naadtoeslag korter en 

de hoeken schuin weg. Keer de rits met strook. Stik de afwerkstrook aan de goede kant door 

en sluit daarbij de keeropening.                                                                                                                                             

23. Speld de rits met afwerkstrook volgens de patroontekens on der bodywarmervoorrand en stik 

hem langs de ronding vast.  

24. Versier de voorrand van de bodywarmer met een paar drukkerkapjes. LET OP! Van de 

drukkers worden ALLEEN maar de bovenste kapjes gebruikt en de ritsafwerkstroken worden 

hierbij NIET mee vastgezet. De drukkers zijn alleen maar voor de sier.                                                       

Stik een paar trensjes tussen de drukkers in, waarbij de boven- en onderkant WEL aan elkaar 

worden vastgezet.                             

 

KLAAR ! 

 

Veel plezier en succes met EDDIE! 


