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I  LOVE  SWEATERS
15 hippe sweaters om zelf te naaien

F O T O G RA F I E :  NAT H A L I E  D O L M A N S



I  LOVE  SWEATERS
inleiding



Je kunt er niet naast kijken. Je ziet ze overal: sweaters! De winkels hangen er vol van: met
of zonder kap, rits, zakjes, boordjes, bandjes… Je vindt ze in allerlei tinten, met allerlei prin-
ten. Al blijkt het soms toch moeilijk om die ene topper te scoren. Qua model lijken alle
sweaters een beetje op elkaar. Maar uiteindelijk zijn het vooral de stof en afwerking die het
geheel top (of flop) maken. 

In de volksmond wordt weleens gezegd: ‘Wat je zelf doet, doe je meestal beter.’ Wel, dat
is in de meeste gevallen ook zo! Waarom niet gewoon zelf sweaters maken? Of ineens een
boek, dan kunnen anderen er ook van meegenieten. En daar ging ik dan. 

Ooit al eens meegemaakt dat een kledingstuk je leven beheerst? Ik wel! Soms voelde
ik me als een man die zijn ogen niet van een goed gevulde boezem kan afhouden. Mijn blik
dwaalde bij menig gesprek af naar de trui van mijn gesprekspartner en ging pas terug als ik
gezien had hoe die in elkaar zat. Op welke manier zijn de randen afgewerkt? Welke boord-
stof werd gebruikt? Hoe ver komt de halslijn? In één oogopslag had ik het gezien. Ik
bewaarde de ideeën en nam ze mee naar mijn atelier. Uren heb ik er gespendeerd, van alles
uitgeprobeerd en soms ook wel gevloekt en gemopperd als het niet ging zoals ik wou.
Figuurtjes die plots ondersteboven bleken te staan, omgekeerd aangenaaide mouwen, zak-
ken op de verkeerde plaats, een ontwerp dat bij het uitproberen ronduit tegenviel… tja, elke
creatieveling herkent het wel. 

Maar een creatief proces laat zich niet dwingen, dus bleef ik dapper doorgaan tot alles
was zoals ik het wou. En ja, ik kon gerust nog een tijdje blijven doorgaan met sweaters
maken. Maar na het killen van vele darlings presenteer ik je met trots mijn 15 sweaterpro-
jecten: 10 sweaters, 5 hoody’s en euh… ritsy’s. De namen van de projecten zijn woorden uit
alle hoeken van de wereld. Vertalingen van het woord trui, sweater, hoody… 

Laat je inspireren en druk vooral je eigen stempel om jouw unieke sweater te creëren!

Have a naais day! 

Fran



sweaters
D EEL  1

BOI JESI

V ILLAPAITA G EN SER MAGLIONE PEYSU

TR IKO TRIKO TUNICA
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Legenda lijnen radarbladen

hoody’s +
ritsy’s

D EEL  2
MIKINA CAPUCHA

ZAKÉTA Z IPU HUPPARI

90 98

110 118104

88

maat 92 – 98
maat 101 – 110
maat 116 – 122
maat 128 – 134
maat 140 – 146
maat 152 – 158
maat 164 – 170

maat XS
maat S
maat M
maat L
maat XL
maat XXL



BOI

Alle projecten in dit boek kregen een naam, een woord voor ‘sweater’ in een taal 
die ergens op de wereld gesproken wordt. Ik start in mijn eigen vreemde taaltje. 

Boi is het West-Vlaamse woord voor sweater. 
Het modelletje is, anders dan de naam doet vermoeden, 

niet enkel voor jongens bestemd, maar kan door iedereen gedragen worden. 
Very basic, gemakkelijk en snel klaar. 
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Gebruikte stof: Stoffen Van Leuven
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BOI

kinderen 
en tieners 

MAAT92 –170 mannen
en vrouwen

XS-XXL



1 BOI
MOEILIJKHEIDSGRAAD

WAT HEB JE NODIG? 

Boi kind
::: Sweaterstof (stofbreedte 140 cm):

• maat 92 – 122: 50 cm 

• maat 128 – 146: 100 cm

•maat 152 – 170: 110 cm

::: Contrasterende stof: 15 cm voor 

alle maten 

Boi man 
::: Sweaterstof (stofbreedte 140 cm): 

145 cm voor alle maten 

::: Contrasterende stof: 15 cm voor 

alle maten 

Boi vrouw 
::: Sweaterstof (stofbreedte 140 cm):

120 cm voor alle maten 

PATROONDELEN 

Boi kind (radarblad A, zwart)
A1. Voorpand: 1 × aan stofvouw

A2. Schouderstuk (in contrasterende stof): 2 ×

B. Rugpand: 1 × aan stofvouw

C. Mouw: 2 ×

Boi man (radarblad C, zwart)
A. Voorpand: 1 × aan stofvouw

B. Rugpand: 1 × aan stofvouw

C. Mouw: 2 ×

D. Borstzakje 2 ×

Boi vrouw (radarblad B, zwart)
A. Voorpand: 1 × aan stofvouw

B. Rugpand: 1 × aan stofvouw

C. Mouw: 2 ×

Boordstof
(Knip de boordstof pas uit bij stap 10)

::: Zoomboord: 1 × 

::: Polsboord: 2 × 

::: Halsboord: 1 × 
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kinderen 
en tieners 

MAAT 92–170

mannen
en vrouwen

XS-XXL
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KNIPPLANNEN

Boi man 

Boi kind

Boi vrouw

TEKENINGEN

Boi kind

Boi man 

Boi vrouw



STAP VOOR STAP 

Knippen 
1. Leg de patroondelen op je stof. Teken
1 cm naadwaarde rond de patronen voor je
ze uitknipt.

2. Knip de patroondelen uit. Vergeet niet
om de merktekens (uitleg zie p. 15) die op
het patroon staan, over te nemen op de
stof met kleine knipjes. 
Bij de mannensweater heb je de keuze tus-
sen een korte versie voor kleinere mannen
of een lange versie voor reuzen. Knip uit op
de gewenste kniplijn. 

Borstzakje 
(Enkel bij mannenmodel. Voor kindermo-
del, ga verder naar stap 6.  Voor vrouwen-
model, ga verder naar stap 7) 

3. Leg de twee
delen van het
borstzakje met
de goede kan-
ten op elkaar
en stik de ran-
den vast. Laat
een keergat in
het midden van

één van de randen. Knip de hoekjes af en
keer om. Vouw de randen van het keergat
naar binnen en strijk. 

4. Stik op 1 cm van de bo-
venrand van het zakje. Dat
kan eventueel ook met een
tweelingnaald. 

5. Speld het borstzakje op
de gewenste plaats op het
voorpand (zie patroon) en stik vast. Als je
er iets speciaals van wilt maken, kun je het
zakje omkeren of scheef hangen. Altijd
grappig! j

Voor- en rugpand
6.Voor de kinderversie: Stik de schouder-
stukken aan het voorpand. 
Speld de schouderstukken op het voor-
pand met de goede kanten op elkaar. Zorg
ervoor dat je juiste randen samen liggen.
Stik vast. Vouw om en strijk. 

7. Speld het voor- en het rugpand met de
goede kanten op elkaar. Stik de schouder-
naden vast. 
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8. Speld de mouwen aan de panden. Zorg
ervoor dat de merktekens overeenkomen.
Stik vast.

9. Stik de mouw- en zijnaden dicht. 



Boorden 
10. Knip de zoomboord, polsboorden en
halsboord uit de boordstof. 
Om de breedte te berekenen van de
boordstof neem je deze regel in acht:
neem ¾ van de omtrek van de rand waar-
aan de boord moet komen. Tel er 2 cm
naadwaarde bij. 
Lengte: 
Polsboorden en zoomboord: 12 cm 
Halsboord: 4 cm

11. Vouw de zoomboord dubbel in de
lengte met de goede kant van de stof
tegen elkaar. Stik de korte zijnaad vast. 

12. Vouw dubbel in de breedte, zodat het
stiksel aan de binnenkant zit. De goede
kant van de stof is naar buiten. 

13.Verdeel de onderste rand van de swea-
ter en de zoomboord in vier gelijke delen.
Geef vier knipjes om te markeren. 
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14.Trek de zoomboord over de rand, zodat
de goede kanten tegen elkaar zitten. Zorg
ervoor dat de vier knipjes tegenover elkaar
zitten. Verdeel de boordstof gelijkmatig en
speld vast. 

15. Stik de boord aan. Rek bij het stikken
de boordstof goed uit. 

16.Herhaal voor de pols- en halsboord. 

17. Bij de halsboord stik je best nog eens
over op 0,5 cm van de rand, zodat de naad
niet naar boven floept. 

18. Indien gewenst kun je de polsboorden
en zoomboord nog eens overstikken op
0,5 cm, op de sweaterstof. Zorg ervoor dat
de naad naar de sweaterstof gestreken is,
zodat je over de naad stikt. 



JESI

Jongen of meisje, met de Jesi is iedereen mega-cool-swag-graaf-beire-bangelijk! j
De asymmetrische kraag is de eyecatcher van deze sweater. 

Een leuk tricootje voor de binnenkant geeft de kraag een extra dimensie. 
De paspelzakjes zien er gesofisticeerd uit, maar eens je weet hoe het moet, 

zijn ze vrij eenvoudig te maken. 
Je kunt ook de luie versie maken waarbij je de zakjes weglaat, natuurlijk. 
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Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een
nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met 
interessante, exclusieve aanbiedingen. 

Tekst, tekeningen en patronen
Fran Vanseveren

Fotografie
Nathalie Dolmans

Vormgeving
Leen Depooter – quod. voor de vorm.

Digitaliseren patronen
Mieneke Roose – Digipattern

Met dank aan de modellen, www.vlotgent.be, www.vooruit.be
en www.barbidon.be.
Speciale dank aan Stoffen Van Leuven.

Als u opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u contact nemen 
met onze redactie:
redactielifestyle@lannoo.com of madamecreatief@lannoo.be.
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De modellen en patronen in de boeken mogen dan ook niet gekopieerd worden of voor commerciële
doeleinden gebruikt worden. Indien u een workshop wilt organiseren rond de patronen/modellen uit
dit boek, dient u contact op te nemen met redactielifestyle@lannoo.com of madamecreatief@lannoo.be. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.
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JA, LAP!
Naaien met restjes stof
ISBN 978-90-774-3713-1

200 JURKEN
Varieer zelf met 20 patronen
ISBN 978-94-0142-694-7

200 SHIRTS
Varieer zelf met 20 patronen
ISBN 978-94-0143-849-0

200 ROKKEN EN BROEKEN
Varieer zelf met 50 patronen
ISBN 978-94-0144-395-1

van 
dezelfde 
auteur


