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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. 

kleinOLAND is een basispatroon voor een nauwsluitend wikkelvest met raglanmouwen. Het patroon heeft twee 
soorten mouwen: een gewone rechte mouw en een trompetmouw die met behulp van band of elastiek aan de 
onderkant ingerimpeld kan worden als pofmouw. De wijde mouw kan ook gewoon los gedragen worden.       
 
Gebruik bij voorkeur sterk rekbare stof zoals gebreide stoffen, tricot of jogging. Het is belangrijk dat de stof 
voldoende rekt, zo niet, neem dan een maatje groter.                                                                                   
 
Bepalend voor de juiste maat is de borstwijdte. Vergelijk die met de tabel en kies dan de bijpassende maat.                  
 
Een uitgebreide 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 

materiaal/maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 

bovenwijdte 64 cm 66 cm 68 cm 72 cm 76 cm 84 cm 

mouwlengte 37 cm 41 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 

lengte vóór  35 cm 39 cm 43 cm 47 cm 51 cm 56 cm 

stof , 

(140 cm breed) 
75 cm 85 cm 95 cm 110 cm 120 cm 130 cm 

fournituren evt. smal elastiek     

 
Knippen            
Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de te-
kens van het patroon over op de stof. (de kleine streepjes aan de rand van het patroon) 
Knip de afwerkstrook in twee gelijke delen (evt uit meerdere stukken) tot de aangegeven lengte. 
De zoom is bij het overslagvest al aangeknipt evenals de zomen van de voorkanten van het overslaggedeelte. 
Knip voor een overslagtrui de zoomrand in het patroon bij de overslag af en knip wel naad aan de voorranden.  
 
Kniplijst         
 1 - voorpand   2 x 
 2 - achterpand  1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  2 x 
 (3 a wijduitlopende mouw 2 x) 
    afwerkstrook: maat 86/92: 2,0 cm x 168,0 cm 
   maat 98/104: 2,0 cm x 174,0 cm 
   maat 110/116: 2,0 cm x 182,0 cm 
   maat 122/128: 2,0 cm x 188,0 cm 
   maat 134/140: 2,0 cm x 198,0 cm 
   maat 146/152: 2,0 cm x 209,0 cm 
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werkwijze 
Dit overslagvest moet met een rekbare steek, bv een smalle lange zigzagsteek, gestikt worden. Gebruik voor 
het doorstikken ook een rekbare steek, zoals bv een driedelige zigzagsteek. Strijk of pers na het stikken de 
naden plat.                              
 
Overslagvest 

1. Werk alle delen af met de locker of een zigzagsteek. 

2. Speld de mouwen g.k.o.e. volgens de tekens aan het achterpand en de voorste overslagdelen. Stik de 
naden.                

3. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer g.k.o.e. maar laat in de rechter zijnaad volgens de tekens op het 
patroon een stukje open. Strijk de naden open en stik het gaatje rondom door. Eventueel kan de opening 
aan de boven- en onderkant worden verstevigd met trensjes.                                                           
Tip: als de wijduitlopende mouwen met een split gemaakt worden, moet de onderarmnaad tot aan de ge-
wenste splithoogte gesloten worden. Let op de aanwijzing voor mouwvariaties bij punt 7 .     

4. Stik de zoom in het vest. Zoom daarna de korte voorkanten volgens de tekens.                                           

5. Stik de smalle uiteinden van de afwerkstroken aan elkaar. Speld deze naad middenachter aan de hals: de 
goede kant van de strook ligt op de binnenkant van het vest. ander steppen. Stik de strook van midde-
nachter naar voren langs de hals en de overslag. Stik dan de andere kant. Let op dat de afwerkstrook 
wordt uitgerekt tijdens het stikken en wel zo, dat hoe sterker de ronding,(bv bij de hals) des te meer de 
strook moet worden uitgerekt.                                                   

6. Vouw de naad van de afwerkstrook naar binnen, vouw hem om naar de goede kant en speld hem rondom 
vast. Vouw de uitstekende delen eveneens dubbel en speld ze vast. Stik de strook helemaal door met een 
rekbare steek. Stik bij de overgang van loshangende strook naar vaste strook even een trensje op het 
vest.                                                                                                                       

7. Smalle mouwen: zoom de mouwen. 
Wijduitlopende mouwen: zoom de mouwen en laat een stukje open voor elastiek. Rijg smal elastiek in 
de zoom en trek het tot de gewenste lengte aan. Stik de elastiekuiteinden op elkaar en sluit de opening in 
de zoom met een paar steekjes. Er kan ook een split in de mouw gemaakt worden. Werk het split af met 
een klein zoompje of met een afwerkstrook. Rimpel de onderkant mouw in tot de gewenste wijdte en werk 
deze ook af met een strook stof die langer is dan de mouwzoom. Laat de uiteinden zo ver uitsteken dat ze 
als strikbanden gebruikt kunnen worden.                                       

 

Overslagtrui 

1. Maak de trui zoals het overslagvest bij punt  1.–2.. 

2. Stik de afwerkstroken aan de trui zoals bij punt 5.–6.  

3. Leg de voorpanden op elkaar; ze overlappen elkaar zover dat de zijnaden op elkaar vallen. Zet ze daar op 
elkaar vast.                                               

4. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.                                    
Tip: als de wijduitlopende mouwen met een split gemaakt worden, moet de onderarmnaad tot aan de ge-
wenste splithoogte gesloten worden. Let op de aanwijzing voor mouwvariaties bij punt 7.         

5. Maak de mouwen op dezelfde manier als onder punt 7 bij het overslagvest beschreven. 

6. Zoom de trui.  
 
KLAAR ! 
 
Veel plezier en succes met kleinOLAND 


