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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. 

Bij dit shirt ben jij de designer! 
 
De tuniekversie kan aan de voorkant op de meest verschillende manieren gemaakt worden, waardoor het shirt er 
steeds weer anders uitziet.  
 
Het shirt heeft smal voorgevormde schouders en dat geeft het geheel een zachte uitstraling en een laagjesoptiek. 
Deze look wordt versterkt als de mouwen en het halsboordje van een andere kleur stof worden gemaakt dan het 
voor- en achterpand.     
 
De mouwen zijn in de lengte gesplitst en kunnen ook in verschillende kleuren worden gemaakt. De schouders zijn 
bij de gesplitste mouwen voorgevormd en daardoor zitten ze erg mooi.                        
 
Op het patroonblad staat ook een recht model dat wat sportiever oogt.                  
 
Maak het shirt van dunnere rekbare stoffen zoals tricot, interlock, nickyvelours of rekbare badstoftricot. 

 

Het shirt valt normaal qua maat, maar het staat stevige meisjes ook heel goed. Vooral de A-lijn variant geeft 
lekker veel bewegingsvrijheid, met, maar ook zonder plooi in de middenvoornaad. Neem voor stevige meisjes wel 
een maatje groter en maak dan de mouwen en de onderkant wat korter. De omvang onder de armen is bepalend 
voor de maat, neem deze, voor  het kiezen van de maat, goed op en vergelijk hem met de maattabel.                      
 

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 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

bovenwijdte 60 cm 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 80 cm 88 cm 96 cm 

schouderbreedte 1,8 cm 2,0 cm 2,2 cm 2,6 cm 3,0 cm 3,8 cm 4,6 cm 5,3 cm 

lengte voor, a-lijn versie       43 cm 47 cm 51 cm 55 cm 59 cm 65 cm 71 cm 75 cm 

lengte voor,  
rechte versie 

33 cm 37 cm 41 cm 45 cm 49 cm 55 cm 61 cm 65 cm 

mouwlengte 32 cm 37 cm 42 cm 47 cm 52 56 cm 60 cm 64 cm 

stof , a-lijn model  

(140 cm breed)  
80 cm 95 cm 115 cm 120 cm 125 cm 135 cm 150 cm 160 cm 

stof , recht model  

(140 cm breed)  
45 cm 50 cm 55 cm 105 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 

fournituren Evt. boordstof    

 
 
Knippen     

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens 
over op de stof.                                
Naar wens kan het rechte shirt ook in twee helften of in vieren worden gedeeld en geknipt worden. Was dan wel de te 
gebruiken stoffen voor zodat ze onderling niet verschillend krimpen.  
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Knip het halsboordje van een goed rekbare tricot of van boordstof. Iedere stof rekt verschillend sterk, daarom is een 
precieze afmeting moeilijk te geven, de opgegeven maat voor het halsboordje is een gemiddelde. 
 
 
 

Kniplijst        
A-lijn versie        

 1 - voorpand   1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  4 x 
 
Rechte versie 

 4 - voorpand   1 x aan de stofvouw 
 5 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  4 x 
 
Maat voor het halsboordje (incl. 1 cm naadtoeslag aan alle kanten. Kant-en-klare breedte: 1,0 cm): 
 86/92: 4,0 cm x 33,0 cm 
 98/104: 4,0 cm x 34,0 cm 
 110/116: 4,0 cm x 35,0 cm 
 122/128: 4,0 cm x 36,0 cm 
 134/140: 4,0 cm x 37,0 cm 
 146/152: 4,0 cm x 39,0 cm 
 158/164: 4,0 cm x 41,0 cm 
 170/176: 4,0 cm x 43,0 cm 
 

 

Werkwijze 
Gebruik uitsluitend rekbare steken (zoals een locksteek of een smalle zigzagsteek van normale lengte). Gebruik voor 
het doorstikken ook een rekbare steek (zoals bv een driegedeelde zigzagsteek).               
Gebruik het liefste een ballpoint- of stretchnaald om rekbare stoffen te verwerken. 

Voor een shirtje in de rechte versie vervallen punten 2 t/m 4 van de beschrijving. 

1. Werk indien nodig alle patroondelen met de lockmachine of met een zigzagsteekje af. 

2. Vouw het voorpand met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) langs de middenvoornaad. Geef met 
kleermakerskrijt of een markeerstift (verdwijnstift) de stiklijn aan . Stik deze lijn zolang als gewenst. Hoe langer 
de plooi, deste smaller lijkt het voorpand.                                                                                                

3. Leg het voorpand met de goede kant naar beneden op de strijkplank en vouw de plooi zodanig dat het midden op 
de naad valt. Strijk de plooi plat.                                           

4. Speld de plooi aan de goede kant met een paar spelden vast en stik hem met een siernaad door. Stik aan het 
einde van de plooi een trensje, dwars op de plooi.                                               
 
Alternatieven: 
 
- Stik de plooi in het voorpand  - zoals beschreven bij punt 2 . Vouw deze helemaal naar één kant en strijk hem 
plat. Versier de plooi met sierknopen waarmee hij tegelijk vast wordt gezet. 
De plooi kan ook alleen erin gestreken worden, maar zet hem dan bovenaan in de hals op de naadtoeslag met een 
paar steekjes vast.                   
 
- Stik de plooivouwen i.p.v. naar binnen naar buiten om. Leg daarvoor het voorpand met de verkeerde kanten op 
elkaar en stik de plooi erin.           
 
- rimpel het voorpand aan de bovenkant in de hals in. Rijg daarvoor een zigzagnaad over een stevige draad heen. 
NIET in de draad stikken, maar eroverheen. Trek de stevige draad tot de juiste lengte aan en verdeel de plooitjes 
gelijkmatig. De wijdte van de hals moet tot 8 cm worden gereduceerd. Vergelijk de wijdte van de hals naderhand 
voor de zekerheid nog een keer met het patroon.                                   
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5. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en sluit één schoudernaad. Vouw het hals-
boordje in de lengte dubbel. Speld de open kanten dubbel en iets uitgerekt aan de hals. Stik het boordje met een 
rekbare steek (bv een zigzagsteek) vast. Vouw de naadtoeslag naar beneden en stik hem aan de goede kant met 
een rekbare steek (bv een driegedeelde zigzagsteek) door. Knip het restant aan boordstof af als het te lang is.                                                                                                                

6. Sluit de andere schoudernaad. Vouw de naad naar het voorpand en stik het stukje boord met een kleine driehoek 
vast.                                                 

7. Speld twee mouwdelen g.k.o.e en stik de lange middennaad. Stik hem aan de goede kant met een rekbare steek 
door.                                               

8. Zet de mouwen in de armsgaten. Let daarbij op dat de naden bij de schouder op elkaar vallen.                      
Vouw de naden naar de panden en stik ze aan de goede kant met een rekbare steek door.                                          

9. Leg voor-en achterpand g.k.o.e. en stik de zij- en mouwnaden in één keer dicht.                             

10. Zoom de mouw- en onderkant. Vouw hiervoor de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek vast.                                     

 

Klaar! 

Veel plezier en succes met SVENJA! 


