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LEONA is een patroon van een sportief raglanshirt dan nauwsluitend en licht getailleerd valt.  Het shirt 
is een gemakkelijk te maken basismodel voor het hele jaar met korte of lange mouwen.

De raglanmouwen lopen naar de hals taps toe, waardoor het shirt het bovenlichaam als het ware in de 
lengte trekt. 

Dit kan een mooi effect geven.

De mouwen vallen lang net als het shirt zelf zodat dit shirt zeer geschikt is voor grote dames. Indien 
nodig kan het patroon heel gemakkelijk in de lengte en mouwlengte gekort worden.

Het shirt valt het mooiste en draagt het fijnste als het wordt gemaakt van rekbare tricot. Met de locker 
genaaid, behoudt de stof deze prettige rekbaarheid.

Dit shirt valt normaal qua maat. Omdat dames enorm kunnen verschillen in borstwijdte en - hoogte, 
is het belangrijk de eigen maat met de tabel te vergelijken en misschien is het zelfs beter eerst een 

proefmodel van restjes stof te maken.
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S 34/36

M 38/40

L 42/44

XL 46/48

Größen

Leona
Raglan-Shirt
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De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk.

Materiaal/maten S
34/36

M
38/40

L
42/44

XL
46/48

bovenwijdte 86 cm 94 cm 102 cm 110 cm
lengte voor 65 cm 66,5 cm 68 cm 70 cm
schouderbreedte/mouw-
lengte

67,5 cm 69 cm 70 cm 72 cm

stof (140 cm breed) 145 cm 150 cm 150 cm 155 cm

Kniplijst

 1 -  voorpand      1 x aan de stofvouw
 2 - achterpand      1 x aan de stofvouw
 3 - mouw       2 x 
 4 - halsboordje incl. naadtoeslag                   1 x 
   S: ca. 54 cm x 5 cm
   M: ca. 55 cm x 5 cm
   L: ca. 56 cm x 5 cm
   XL: ca. 57 cm x 5 cm

Nähen
Het shirt kan naar wens met lange of korte mouwen gemaakt worden. Let op de kniplijn op het 
mouw-patroondeel.           
Het shirt moet helemaal met rekbare steken in elkaar gezet worden. Werk bij voorkeur met de 
lockmachine of gebruik een smalle zigzagsteek in normale lengte. Werk daarna de naadtoeslagen sa-
men af.                                         
De hals kan op verschillende manieren worden afgewerkt, met een paspel, rondom afgewerkt met een 
strook rekbare tricot of met een smal boordje.

Design: © farbenmix.de, Sabine Pollehn
Schnittkonstruktion: Anja Müssig   ~   Grafik: Doro Kaiser

Alle Rechte an dieser Anleitung liegen bei farbenmix.de. Es ist ausdrücklich erlaubt, genähte Einzelstücke 
zu verkaufen. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung sowie die Massenproduktion sind NICHT 
gestattet. Ab einer verkauften Stückzahl von 10 Stück bedarf es der schriftlichen Genehmigung. Für 
eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.
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Speld de mouwen met de goede kanten op 
elkaar op het voorpand en let daarbij op de 
patroontekens.

Begin met naaien aan de bovenkant op de 
iets dieper liggende hoek van de mouw. 

Knip de spits-toelopende hoeken van het 
voorpand in naadtoeslagafstand recht af.  

Knip de patroondelen volgens de kniplijst 
met naadtoeslag uit de stof. Neem de patro-
ontekens over op de stof.         

http://www.farbenmix.de/shop/
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De hals kan op verschillende manieren 
worden afgewerkt, met een paspel, rondom 
afgewerkt met een strook rekbare tricot of 
met een smal boordje.
Knip voor een smal boordje een strook van  
5 cm breed uit goed rekbare tricot en knip 
hem iets langer dan opgegeven.   

Vouw de strook in de lengte dubbel, goede 
kant buiten en stik het uitgerekt op de 
goede kant van de hals. Laat aan beide kan-
ten de strook 1 cm uitsteken. 

Knip daarna het boordje in het verlengde 
van de raglan schuin af.

Vouw de naadtoeslag van het boordje naar 
beneden en stik hem naar wens in de hals 
aan de goede kant door.

Stik dan de tweede kant van de mouw aan 
het achterpand.    

Drie van de vier raglannaden zijn nu
gesloten.

Stik beide mouwen eerst aan het voorpand.

http://www.farbenmix.de/shop/
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Sluit de laatste raglannaad. 
Als dit met de locker gebeurt: steek de over-
gebleven draden met een stopnaald terug 
in de naad of stik hem met een zigzagje op 
de naadtoeslag vast.

Stik deze alvast met een paar steekjes vast 
zodat ze niet meer wegglijden.

Speld de boordjesuiteinden met de goede 
kanten nauwkeurig op elkaar zodat de na-
den op elkaar vallen. 

http://www.farbenmix.de/shop/
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Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.  

Pers de hals met een vochtige doek en stri-
jkijzer plat.

Vouw het korte stukje naadtoeslag van het 
boordje naar het achterpand en zorg daarbij 
dat de halskant netjes doorloopt. Stik de 
naadtoeslag met een kleine driehoek op de 
goede kant door.
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Strijk de zomen ook plat met een vochtige 
doek en strijkbout.

KLAAR!

Pas het shirt aan en bepaal de totale lengte 
en de mouwlengte. Stik de zomen met een 
rekbare steek.

Bij de mouwen gaat dat het gemakkelijkst 
van binnenuit.
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