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BJARNE 

Design: LILLEVENN  

   

 

Knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof. Neem 
de tekens van het patroon 
over op de stof.   

Knip de achterpas en de 
voorpassen nog een keer als 
beleg.   

knip voor de mouwsplitten 
nog 2 stroken van ca. 3 x 8 
cm .  

 

Sluit de schoudernaden van 
de belegpassen g.k.o.e.   

 

Vouw de naden naar het 
voorpand, strijk ze plat en stik 
ze aan de goede kant door.  

Bij gebruik van dunne stof 
een strook vlieseline op de 
knooplijsten strijken.    
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Sluit de schoudernaden van 
de passen g.k.o.e.  

 

Vouw de naad naar het 
achterpand, strijk hem plat en 
stik hem aan de goede kant 
door. 

 

Stik de kraagdelen g.k.o.e. 
aan de bovenkant.  

 

Keer de kraag, strijk hem plat 
en stik hem aan de goede 
kant door. Speld en stik de 
kraag op de voeringpas-hals.   
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Speld de pas op de kraag 
g.k.o.e.  

De kraag ligt tussen pas en 
voeringpas in.  

 

Stik de pas en voeringpas op 
elkaar. 

 

Keer het geheel en strijk het 
mooi plat. 
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Maak naar wens één of twee 
knoopsgaten in het linker 
voorpasje.  

 

Speld de stolpplooi in het 
achterpand. 

 

stik hem op de naadtoeslag 
vast. 
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Speld het achterpand op de 
achterpas g.k.o.e. Vouw en 
strijk de naad naar beneden 
... 

 

...en stik hem door.  

 

Stik de voorpanden op de 
voorpassen. Let daarbij op dat 
het rechter deel OVER het 
linker deel ligt, zodat na het 
stikken en keren het 
rechterpandje over het 
linkerpandje heen ligt.  

 

dit is vooral belangrijk als er 
al knoopsgaten zijn 
gemaakt :o) 
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Leg de extra geknipte stroken 
midden over de mouwsplitten 
en speld ze vast. 

 

Leg de mouw zo neer dat het 
split boven ligt.  

 

Stik nu in een afstand van 0,5 
cm één keer met een rechte 
steek rondom het split. Stik 
aan de bovenkant 3 steken 
overdwars. 

 

Knip tussen de stiknaden met 
een klein schaartje het split 
open. Knip aan het einde van 
het split in de vorm van een  
Y schuin naar de hoeken tot 
aan het stiksel toe. 
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Strijk de stofstrook naar 
binnen. Knip de strook 
eventueel wat korter en werk 
de buitenrand af met een 
zigzagsteekje.   

 

  

 

Stik nu het split aan de goede 
kant door. 

 

Zet de mouwen in de 
armsgaten en let daarbij op 
dat het split aan de 
achterkant zit.    
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Strijk de naden in de passen 
en stik ze aan de goede kant 
door. 

 

Sluit de mouw- en zijnaden 
aan beide kanten.  

 

Vouw de manchet als 
biaisband en strijk hem plat. 

 

Stik één kant van de manchet 
aan het mouweinde. Stik dicht 
langs de rand. 
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Stik nog een keer langs de 
vouw van de manchet.  

 

Stik een klein lusje dat over 
de knoop heen past aan het 
uiteinde van de manchet mee. 

 

Vouw de manchet om en 
speld hem om het mouw-
einde heen.  

 

Stik de manchet vast. Maak 
de andere manchet in 
spiegelbeeld. 
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Stik de zoom en versier hem 
naar wens.  

 

 


