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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. 

De beide modelletjes zijn echte „hartverwarmers"! 
Snel aangetrokken als het koeler wordt. Een blikvanger bij een rok, broek of over een dun zomerjurkje of 
topje.   
 
Het ene model heeft lange aangeknipte punten die geknoopt worden.  
 
Het andere model heeft langere voorpanden die met een bandje aangetrokken en daardoor gerimpeld 
worden.                    
 
Voor de zomer zijn de vestjes prachtig van allerlei soorten tricot, effen of bloemetjes of gemengde kleu-
ren. Voor de herfst zijn nickyvelours, stretchbadstof en fleece ook geschikt. Gebruik voor een sjiek model-
letje eens elastisch kant of dunne gebreide stof maar ook zachte velours de panne. 
 
Dit modelletje is prima te maken van niet erg rekbare stof en daardoor ook heel makkelijk voor begin-
ners. Maak er maar gelijk een paar tegelijk! 
 
Gebruik voor hele kleine kinderen geen bandje om de gerimpelde versie te knopen, maar rijg elastiek in 
de tunnel en sluit het vestje met een drukker of knoop.  
 
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 58 cm 60 cm 62 cm 66 cm 70 cm 78 cm 86 cm 

schouderbreedte 4,7 cm 5,1 cm 5,5 cm 6,1 cm 6,7 cm 7,5 cm 8,3 cm 

mouwlengte 30,5 cm 34,5 cm 38,5 cm 42,5 cm 46,5 cm 51,5 cm 56,5 cm 

ruglengte, gerimpeld vest 20,5 cm 21,5 cm 22,5 cm 24,5 cm 26,5 cm 28,5 cm 31,5 cm 

ruglengte, geknoopt vest  18 cm 19 cm 20,5 cm 21,5 cm 22,5 cm 24,5 cm 27,5 cm 

stof, gerimpeld vest 

(140 cm breed)  
45 cm 50 cm 55 cm 55 cm 90 cm 100 cm 115 cm 

stof, geknoopt vest  

(140 cm breed)  
45 cm 50 cm 50 cm 55 cm 55 cm 60 cm 105 cm 

fournituren band, koord of smal elastiek en een drukker of knoop voor het gerimpelde vestje.              

 

Knippen      

Knip de gewenste patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de tekens over op de stof 
(de kleine streepjes aan de rand van de patroondelen). Knip het achterpand in de aangegeven lengte. Voor de twee 
vestjes zijn verschillende lengtes op het patroonblad aangegeven, het gerimpelde vestje is achter langer dan het 
geknoopte vestje.        
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Kniplijst         
gerimpeld vest 

 1 - voorpand   2 x 
 2 - achterpand 1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  2 x aan de stofvouw 
 

geknoopt vest 

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

Werkwijze 
Gebruik rekbare steken (bv een locksteek of een smalle zigzagsteek) om het vestje in elkaar te zetten. Gebruik voor 
het doorstikken ook een rekbare steek. (bv een driegedeelde zigzagsteek) 
Voor het naaien van tricot is een ballpointnaald of stretchnaald het meest geschikt.  
 

Gerimpeld vestje 

1. Werk alle patroondelen af.     
2. Leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar (g.k.o.e.) en sluit de naad middenachter. 
3. Als de patroondelen nog niet zijn afgewerkt, werk dan nu de schouders en hals apart af met de locker of met 

een zigzagsteekje. 
4. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en speld de schouders. De schoudernaad moet precies tot aan de naadpunt 

van de hals gestikt worden. Bij bv. 1 cm naadtoeslag stik je tot precies 1cm voor de stofrand van het achter-
pand.                             

5. Speld de achterhalskant van de voorpanden aan de achterhals. Let op dat middenachter op de naad van de 
voorpanddelen valt. Bij gebruik van bijna nietrekkende stoffen is het misschien handig de hoeken van de voor-
panddelen iets in te knippen.                                                                                      

6. Stik de achterhals van naadpunt tot naadpunt. Let daarbij op dat er niet teveel aan de stof getrokken wordt en 
dat er geen plooitjes in komen.                                                                              

7. Stik de mouwen in de armsgaten.                      
8. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de zij- en mouwnaden in één keer.                                                                                                                             
9. Vouw de naadtoeslag van de zoom naar binnen en stik hem met een rekbare steek vast.                                               

Tip: de voorkanten moeten mooi gelijk vallen, vouw daarom een klein plooitje naar voren bij het schuine knikje 
van de omvouwlijn.                                                                            

10. Vouw het aangeknipte tunnelbeleg aan de voorkanten bij de vouwlijn naar binnen en stik hem aan de goede 
kant vast. Laat de tunnel bij de zoom open.                                                    

11. Vouw de zoom bij de mouwen naar binnen en stik ze met een rekbare steek vast.                                                         
12. Rijg een koordje of band of soepel elastiek in de tunnel. Stik het band/koord of elastiek middenachter in de 

naad met een paar steekjes vast.                           
Bij gebruik van elastiek, dit aan het begin en het einde van de tunnel goed vastzetten nadat het voorpand tot 
de gewenste lengte is ingerimpeld. Knip de uiteinden van het elastiek af. Gebruik een knoop of drukker om het 
vestje te sluiten.                                               

 

Geknoopt vestje  

1. Werk alle delen af.           
2. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de schoudernaden.                      
3. Zet de mouwen in de armsgaten.                     
4. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de mouwen en zijnaden in één keer.                                                                                                                            
5. Vouw de zoomkant naar binnen en stik hem met een rekbare steek vast.                                                                   
6. Knip de puntige uiteinden af tot een rechte kant van 1,5 tot 2 cm breed. Let op dat beide kanten even lang zijn. 

Vouw de uiteinden 1 cm naar binnen en vouw de naadtoeslag van de hals over deze vouw heen en speld hem 
vast.                                                      

7. Stik de hals en punten van de ene tot de andere kant met een rekbare steek vast.                                                               
8. Vouw de zoom van de mouwen naar binnen en stik ze met een rekbare steek vast.                                                      

 

KLAAR ! Veel plezier en succes met KERSTIN !  


