
A
P

M
W

2,25m

VP

H
lsBs

SVSV

Benodigdheden: 
 
Garen 
Stoffenschaar 
Spelden 
Overlockgaren 7x (4x overlock, 3x coverlock) 
Overlockmachine 
Coverlockmacine           
Naaimachine 

1. Zomen 
TIP! Begin met de zomen, zo voorkom je dat je met heel veel gewicht aan stof onder 
je machine zit te werken.  
TIP! Strijk de zomen altijd van tevoren, zet spelden op de goede kant van de stof op 

de gewenste a fstand die je gaat zomen. Vouw de stof om en strijken maar! Vergeet 
niet de spelden eruit te halen voordat je de strijkbout op de stof zet! 
 
Begin bij de eerste zoom (I), maak een inknip van 1,5 cm die aangegeven is op het 
patroon. Nu kun je de zijkanten omzomen (II), als laatste zoom je de onderkant om 
(III). Voor de achterkant herhaal je dezelfde stappen. (Zie afb. !



2. Schoudernaad  
TIP! Afhankelijk van de stof die je gekozen hebt, kun je bepalen of er een 
versteviging nodig is. Heb je gekozen voor een jersey waar veel rek in zit, dan kun je 
het beste een extra strookje in de lengte van de schoudernaad stikken. Zo wordt de 
rek minder en zorg je ervoor dat je geen afhangende schouders krijgt. (Zie afb. 2) 
TIP! Bang dat er spelden onder de overlocker komen? Stik de naden altijd voor met 
een rechte stiksteek op 0,5 en snij deze naad weer met de overlocker af. Zo heb je 
geen spelden nodig bij het gebruik van de overlocker. Stik je schoudernaad. 

3. V-hals 
Strijk het beleg in de helft (zie afb. 3), stik de middenachternaad dicht. Verdeel de 
ruimte over de V-hals en stik het beleg plat met behulp van de overlocker. Om een 
mooie V-hals te krijgen stik je een stukje van het beleg af. (Zie afb. 4) 

4. Mouw 
Zoom de mouw om zoals aangegeven op het patroon, zet de juiste mouw in het 
juiste armsgat, let goed op de inknipjes! Stik de onderkant van de mouw dicht, let 
goed op, dat je bij de inknipjes stopt. (Zie afb. 5)  
TIP! Voor extra stevigheid naai je bij naadbegin en –einde een kleine zigzagsteek. 
(Zie afb. 6)  
 
Veel succes! 


