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BANDITO is een patroon voor een vest dat van nickyvelours, joggingstof of tricot gemaakt kan worden. 
Verschillende stoffen kunnen gecombineerd worden of oude sweaters kunnen als basis voor een  Bandito-recycle-
vest gebruikt worden, iedere keer wordt het een nieuw kunstwerk! 
 
Het vest is niet wijd maar ook niet strak, gewoon een beetje aansluitend met raglanmouwen die altijd heel lekker 
zitten en een capuchon met een hoge ritssluiting. Maar maak je niet ongerust, het vest met rits wordt hier heel 
anders en veel gemakkelijker dan anders in elkaar gezet. Met borduurtjes, buttons, veloursmotieven en letters 
kun je van dit vest een ware blikvanger maken. 
 
Dit patroon bevat een normale en een iets getailleerde variant waardoor het voor jongens en meisjes gebruikt 
kan worden. Er worden voor de boordjes boordstof of rekbare tricot gebruikt waardoor de uitstraling heel cool 
wordt als de naden met de lockmachine naar buiten worden gestikt. Zo ziet  Bandito er stoer uit. Het vest kan 
ook klassiek genaaid worden, kies zelf welke stijl het beste bevalt.    
 
Dit vest valt redelijk nauwsluitend en niet zo lang. Voor stevige kinderen moet liever een maat groter gekozen 
worden. Maak eventueel de mouwen korter. 
Als het vest liever wat sportief moet ogen, kies dan de niet-getailleerde variant met de rechte zijnaden. 
                                            
Op het patroonblad staat ook een PIRATENhoofddoek of –haarband. Simpel te maken, voor beginners geschikt en 
overal bij te gebruiken. Er zit elastiek in de band waardoor het op ieder hoofd past.  
Maak het piratenbanddoek van katoentjes of tricot.  
      
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 68 cm 70 cm 72 cm 76 cm 80 cm 88 cm 96 cm 

schouder-/mouwlengte 40,5 cm 44,5 cm 49 cm 54 cm 60 cm 65 cm 70 cm 

lengte voor 32 cm 36 cm 40,5 cm 45 cm 50 cm 55,5 cm 61,5 cm 

stof, nickyvelours 

(140 cm breed)  
65 cm 70 cm 80 cm 85 cm 95 cm 110 cm 125 cm 

boordstof    

(140 cm breed)  
23 cm 23 cm 25 cm 25 cm 30 cm 30 cm 30 cm 

rits deelbaar            30 cm 35 cm 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 60 cm 

fournituren Evt. restje vlieseline. Naar wens sierbandjes, biaisband (om de rits mee af te werken)        

 

Piratenhoofddoek 

Materiaal/hoofdomtrek 50cm 53cm 56cm 

Hoofdomvang van het 
kant-en-klare doek 

48 cm 51 cm 54 cm 

stof (140 cm breed) 30 cm 31 cm 32 cm 

elastiek  1cm breed 

keer twee 
14 cm 15 cm 16 cm 
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Knippen     

Bij gebruik van verschillende stofsoorten (stofmix) moeten deze voorgewassen worden om onderling 
verschillend krimpen te voorkomen.    
Knip het vest uit rekbare stof. Het piratenhoofddoek kan zowel van rekbare als van niet-rekbare stof worden 
geknipt. 
Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof, behalve alle randen die middenvoor 
vallen, zoals de middelste voorpanden (patroondeel 1), de zakken (patroondeel 5), de onderboord (patroondeel 
8), de capuchon (patroondeel 6) alsook het boordje voor de capuchonrand (patroondeel 11). Deze 
middenvoorranden dus ZONDER naadtoeslag knippen 
Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op de stof (de kleine streepjes aan de rand van het 
patroon).  
                                                                                                                                                                                                      
Knip de zijvoor- en achterpanden (patroondeel 2 en 4) in de gewenste wijdte (taillering). 
Boordjes: knip de boordjes van boodstof of andere goed rekbare stof  (bv. tricot). Iedere rekbare stof rekt 
verschillend sterk. Vandaar dat we de lengte alleen maar ongeveer kunnen aangeven. Knip het eventuele teveel 
af.                           
 

 

Kniplijst        
Vest van nickyvelours 

 1 -  voorpand midden  2 x 
 2 - zijvoorpand      2 x 
 3 - achterpand midden 1 x aan de stofvouw 
 4 - zij-achterpand 2 x 
 5 - zak       2 x 
 6 - capuchon 2 x 
 7 - mouw      2 x 
 8 - onderboord 1 x aande stofvouw- van boordstof   
 9 - mouwboordje 2 x – van boordstof   
 10 - zakboordje      2 x - van boordstof   
 11 - capuchonboordje 1 x - van boordstof   
 
Piratenhoofddoek    

 12 - hoofddoekdeel 1 x 
 13 - tunnel voor het elastiek 1 x 
 

 

Werkwijze 
Gebruik voor rekbare stoffen ook rekbare steken (bv. de locker of een smalle zigzagsteek met normale lengte). Stik ook met een 
rekbare steek door (bv. een driegedeelde zigzagsteek). Gebruik voor rekbare stoffen een ballpoint- of een stretchnaald. 
Tip: De deelbare rits moet iets korter zijn dan de voorkant van het vest. In de fourniturenwinkel zijn onderdelen te koop 
waarmee een rits kan worden ingekort.  Klik voor inzetten van de rits het ritsvoetje aan de naaimachine en stel de naaldpositie in 
de juiste stand.  
 
Vest met de rits simpel onder de voorkant gestikt   

1. Werk indien nodig alle patroondelen af met een zigzagsteek of met de locker. 

2. Speld en stik de zijvoorpanden aan de middenvoorpanden, de goede kanten op elkaar. Doe hetzelfde met de 
zij-achterpanden aan het achterpand midden met de goede kanten op elkaar. Vouw de naadtoeslag naar de 
zijdelen en stik ze aan de goede kant door met een overlocksteek of een andere siersteek van de 
naaimachine.          

3. Vouw de strook voor het zakboordje in de lengte dubbel en stik de open kanten samen aan de zakingang. 
Rek het boordje daarbij een klein beetje uit. Vouw de naadtoeslag in de zak en stik hem vanaf de goede 
kant met een overlocksteek of een andere siersteek door.                                     

4. Stik de zak met afgewerkte naden rondom zonder inslagje op het voorpand. De randen vallen middenvoor 
op elkaar. Stik over de afgewerkte naadteoslagen nog een siersteek of overlocksteek. Zet de voorranden op 
de naadtoeslag op elkaar vast zodat het niet meer verschuift.                                                             
Wie dat mooier vindt kan de bovenste, onderste en zijdelingse naadtoeslag van de zakken naar binnen 
vouwen en zo de zak op het voorpand vaststikken.                   
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5. Zet de mouwen tussen voor- en achterpand en let daarbij op de patroontekens. Vouw de naadtoeslagen van 
de mouwen weg in het voor- en achterpand en stik ze met een siersteek of een overlocksteek vast. Vouw 
het boordje voor de mouw dubbel, verkeerde kanten op elkaar en stik de dubbele open kant iets uitgerekt 
aan de goede kant van de onderkant van de mouw. Vouw de naadtoeslag in de mouw en stik hem aan de 
goede kant met een brede siernaad door. Voor een nonchalante look kan met de locker de stofvouw van het 
boordje afgesneden en gezoomd worden.                                             

6. Speld de capuchondelen met de goede kanten op elkaar en stik de boven- en achternaad. Stik naar wens 
over de naadtoeslag aan de binnenkant een zacht sierbandje.   

7. Stik de capuchon volgens de patroontekens in de hals. Vouw de naadtoeslag naar beneden in het vest en 
stik deze met een brede siernaad door.                       
Middenachter kan een stukje band als ophanglusje meegestikt worden.                   

8. Vouw de boordstrook voor de capuchon in de lengte op elkaar en stik de open kanten samen uitgerekt aan 
de goede kant op de voorrand van de capuchon. Vouw de naadtoeslag in de capuchon en stik deze aan de 
goede kant met een brede siersteek door. 
Voor een nonchalante look kan met de locker de stofvouw van het boordje afgesneden en gezoomd worden.                        

9. Leg voor- en achterpanden met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden in één keer. Vouw 
de naadtoeslag van het mouwboordje naar één kant en stik deze met een kleine driehoek vast.                             

10. Vouw de grote onderboordstrook in de lengte dubbel en stik de open kanten samen iets uitgerekt aan (de 
goede kant van) de onderkant van het vest. Vouw de naadtoeslag naar boven en stik deze aan de goede 
kant met een brede siernaad door.           
Bewerk de stofvouw van het boord naar wens met de lockmachine voor een nonchalante look. 

11. Als de stof van het vest erg rekt, verstevig dan de voorrand met een smalle strook vlieseline aan de 
binnenkant van de stof.        
Werk de voorrand met een brede steek en kleine steeklengte af (als dat niet al gebeurd is).                                          
Speld de rits met de tandjes naar boven wijzend onder de voorrand. Stik de rits met het ritsvoetje met een 
rechte steek zo vast, dat de afgewerkte voorrand van het vest bijna tot aan de tandjes van de rits komt.                     
Speld de andere kant van de rits vast en let daarbij op dat de zakken, de capuchon en de boord op dezelfde 
hoogte uitkomen als de rits gesloten wordt. Heel gemakkelijk helpt hierbij dubbelzijdig kleefband 
(wondertape) dat ervoor zorgt dat de rits na het vastplakken tijdens het stikken op zijn plaats blijft zitten.                               
Doe de rits open en stik de tweede kant ook van boven naar beneden vast. Knip eventueel de bovenste 
hoekjes van de rits een klein stukje af, vouw de rest naar binnen en zet deze stukjes met een trensje vast. 
Zet ook de onderkanten goed stevig vast. Stik naar wens de rits nog een keertje vast met een bredere 
siernaad.        

12. Knoop naar wens een bandje aan de runner.      
 

Vest met biaisband afgewerkt en ritssluiting            

1. Maak het vest zoals boven beschreven van punt 1 t/m 10.     

2. Vouw het biaisband open en speld het met de goede kant op de binnenkant van de voorrand van het vest. 
Het biaisband moet zowel aan de onder- als bovenkant minstens 1cm uitsteken. 
Stik het biaisband in de richel op de voorrand vast. 

3. Vouw het biaisband aan bovenkant met de goede kanten op elkaar. De tweede richel is daarbij 
omgevouwen. Stik de bovenkant smal vast boven de vestbovenrand. Knip het teveel aan band af, de hoek 
een beetje schuin weg en vouw het band naar de goede kant van het vest. De bovenkant is nu afgewerkt. 
Doe hetzelfde met de onderkant. 

4. Stik het band op het vest vast.                 

5. Speld de rits onder de rand vast met de tandjes naar boven. Het biaisband komt tot vlak voor de tandjes. 
Knip de uiteinden van het ritsband eventueel wat af en vouw de rest naar binnen. Stik de rits van boven 
naar beneden vast vlak langs de tandjes.                                                                                                                          

6. De tweede ritshelft wordt op dezelfde manier vastgezet: laat de rits nog even dicht en speld de tweede kant 
vast. Let er op dat de zakken, de capuchon en de boordstrook op dezelfde hoogte zitten. Heel gemakkelijk 
helpt hierbij dubbelzijdig kleefband (wondertape) dat ervoor zorgt dat de rits na het vastplakken tijdens het 
stikken op zijn plaats blijft zitten.  

7. Doe de rits open en stik de tweede kant ook van boven naar beneden onder het biaisband vast. Zet 
eventueel de boven- en onderkanten van beide ritshelften met een trensje vast.                                                                                            
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Piratenhoofddoek                                                  

1. Werk de twee lange kanten van de strook af met een zigzagsteekje of met de locker. 

2. De strook waar het elastiek in komt in de lengte dubbel vouwen, de verkeerde kanten op elkaar, en op 
elkaar stikken langs de lange kant. Werk de naad af met een zigzagsteekje of met de locker. Leg de strook 
zo neer dat de afgewerkte naad in het midden ligt. Strijk de strook plat. Stik de strook in het midden door 
over de vorige naad heen. Zo ontstaan er twee tunnels.                                                                                   
Natuurlijk kan de strook ook met de goede kanten op elkaar worden gestikt en dan gekeerd zodat de naad 
binnen ligt.                                          

3. Knip de reepjes elastiek voor de tunnels volgens de kniplijst met naadtoeslag af. Rijg het elastiek in de 
tunnels en stik de uiteinden op de naadtoeslagen goed vast.                                   

4. Geef aan de korte kanten van het hoofddoekdeel het midden aan. Speld een kant van de tunnels met 
elastiek op de aangegeven plaats op het hoofddoekdeel (op de goede kant van de stof) De naadtoeslagen 
vallen op elkaar. Stik het band vast.                                

5. Vouw de rechter kant van het doek over het band met elastiek en daarna de linker kant. Zet de lagen met 
een paar spelden op elkaar vast.      

6. Vouw daarna de dubbele rechterkant weer over de linker kant, de elastieken tunnel ligt eronder. Doe 
hetzelfde met de linker gevouwen kant. Speld alle lagen op elkaar en stik ze aan de bovenkant vast.  

7. Haal de andere kant van de elastieken tunnel te voorschijn en speld dit uiteinde op de naadtoeslag van de 
andere kant van het hoofddoel. Let erop dat het band met elastiek niet gedraaid zit. Stik het band met 
elastiek vast.  Ga hierbij andersom te werk. De linker kant van het doek over de elastieken band leggen. 
Dan de rechterkant over het linkerdeel leggen, speld de delen op elkaar vast. Vouw de stofvouw van de 
linkerkant weer over het band en de stoflagen en tot slot ook de rechter stofvouw over de linker kant 
leggen.  

8. Speld alle delen op elkaar vast en stik ze op elkaar.             

9. Vouw de hoofddoek in model en speld de plooien aan de zijkant netjes recht.                                                                  

10. Stik de plooien aan beide kanten op het hoofddoekdeel vast, net boven de aanzetnaad van de band met 
elastiek.                

 

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met Bandito! 


