FICHE
BLOESJE MET SJAAL
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BLOESJE MET SJAAL
Gebruik voor dit bloesje stof van 100 % viscose, deze stof valt soepel.
Werk de mouwen af met tricotboord en maak een sjaal in dezelfde stof
als de bloes.
NODIG

MAAT

## 100 % viscose stof

32 t/m maat 56

∆∆ indien stof 1,40 m breed:

- 2 m voor alle maten

patronen

∆∆ indien stof 1,15 m breed:

radarblad 1A: maat 32 tot 44 rode patronen,

- 2 m voor maat 36 en 38

maat 46 tot 54 zwarte patronen

- 2,5 m voor maat 40, 42 en 44
- 2,6 m voor maat 46, 48 en 50

MODEL

- 2,65 m voor maat 52 en 54
## 35 cm boordstof (in tricot) van 70 cm
breed (95 % katoen + 5 % lycra) voor
maat 42
## stikgaren
## 60 cm bieslint van 1,5 cm breed

Wanneer je dit bloesje in een
andere maat maakt, knip je de
boord op maat: voor de lengte
van de mouwboorden meet je de
polsomtrek, voor de lengte van de
zoom meet je de heupomtrek.
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Simpel bloesje met sjaal

VOORBEREIDING
## Teken de patroondelen van de gekozen maat met potlood over op patroonpapier,
schrijf de naam van de verschillende patroondelen erop en duid alle merktekens aan.
## Knip de patroondelen uit op de omtreklijn.
## Speld de patroondelen op de stof met voldoende tussenruimte
voor het bijknippen van de naadwaarde.
PATROONDELEN

STOF KNIPPEN

NAADWAARDE TOEVOEGEN

A voorpand

1 x tegen stofvouw

MV 0 cm – hals en zoom 1 cm –
andere naden 1,5 cm

B rugpand

1 x tegen stofvouw

MR 0 cm – hals en zoom 1 cm –
andere naden 1,5 cm

C mouw

2 x stof

rondom 1,5 cm

sjaal

2 m op 38 cm

knipplan simpel bloesje met sjaal

knipplan voor stof van 1,40 m breed

Hoofdstof, 140cm, du
alle maten: 200cm

hoofdstof, mt 38, 140cm breed

Hoofdstof 115cm, dub
mt 36 en 38: 200cm
mt 40, 42 en 44: 250c

zelfkant
sjaal

stof 1,40 m breed,
dubbelgevouwen
alle maten 2,00 m

C

Boordstof 45 cm, dub
alle maten: 35cm

C
boordstof, mt 38, 45cm breed
zelfkant
zoomboord

B

A

stofvouw
zoomboord

stofvouw

hoofdstof, mt 38, 115cm breed

## Vouw de stof met de ene zelfkant tot
op de breedte van rug- en voorpand + naad, en met de
stofvouw
B

goede kanten op elkaar. Leg voor- en rugpand met MVAen MR tegen de stofvouw.
C

## Speld het patroon van de mouw op enkele stof.
## Teken de naadwaarde op de stof.

zelfkant

mouwboord

sjaal

mouwboord

stofvouw

stofvouw
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knipplan simpel bloesje met sjaal

Hoofdstof, 140cm, dubbe
alle maten: 200cm

hoofdstof,
mt 38, 140cm
## Speld
het patroon
vanbreed
de mouw nog een keer op de enkele stof, maar dan in spiegelbeeld, Hoofdstof
en
115cm, dubbelg
zelfkant

teken de naadwaarde bij.

mt 36 en 38: 200cm
mt 40, 42 en 44: 250cm

## Teken de sjaal langs de zelfkant sjaal
op de stof.

45 cm, dubbelg
## Knip de stof uit en duid alle merktekens aan: trek een draadje door de merkpunten op de Boordstof
stof
alle maten: 35cm
of geef een knipje in de zijkant.
C

C

knipplan voor stof van 1,15 m breed

boordstof, mt 38, 45cm breed

zelfkant
## Vouw de stof met de ene zelfkant tot op de breedte van
rug- en voorpand + naad, en met de

goede kanten op elkaar. Leg voor- en rugpand met MV en MR tegen de stofvouw.
zoomboord

## Speld hetA patroon van de mouwBop de dubbele stof.

stofvouw
zoomboord

stofvouw

## Teken de naadwaarde op de stof.

## Knip de sjaal op maat uit de stof: 2 m op 38 cm.

knipplan simpel bloesje met sjaal
hoofdstof, mt 38, 115cm breed
B

hoofdstof, mt 38, 140cm breed

stofvouw

A

C
zelfkant

mouwboord

sjaal

C
boordstof, mt 38, 45cm breed

knipplan boordstof

zelfkant

stofvouw

## Knip uit boordstof :
∆∆ 2 x 48Bcm op 14 cm

A

voor zoomboord,
hoofdstof, mt 38, 115cm breed

B

C

eigen opgenomen maten

zoomboord

mouwboord

mouwboord

boordstof 45 cm
dubbelgevouwen

voor mouwboorden.

## Of knip op maatstofvouw
van

zoomboord

stofvouw

∆∆ 2 x 22 cm op 14 cm

mouwboord

Boordstof 45 cm, dubbelgevouwen
stofvouw
alle maten: 35cm

stofvouw

C

stof 1,15 m breed,

Hoofdstof
115cm, dubbelgevouwen
dubbelgevouwen
mt
en38:
38:
200cm
mt36
36 en
2,00m
mt
42enen
250cm
mt40,
40, 42
44:44:
2,50m

zelfkant
sjaal

Hoofdstof, 140cm, dubbelgevouwen
alle maten: 200cm

A

(polsomtrek en heupomtrek)
zelfkant
sjaal

stofvouw

stofvouw
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WERKWIJZE
Borstnepen afwerken in voorpand

1.

tekening 1

teken

# Stik de nepen: leg de merktekens van de
neep-opening met de goede kanten op
elkaar, het eindpunt op de vouwlijn.
# Speld dwars op de vouwlijn.
# Teken een krijtlijn van de tekens van de

tekening 1

tek

neep-opening naar het neep-eindpunt.
# Stik de neep:
∆∆ hecht bij het begin evenwijdig met

de vouwlijn;

tekening 1

tekening 2

∆∆ stik van merkteken naar merkteken;
∆∆ laat de einddraden hangen, knoop ze

samen en knip kort af.
tekening 3

teken

2. Strijk de neepnaad richting zoom. Strijk

lichtjes onder de neep om doordrukken te
voorkomen.

tekening 3

tekening 3
Schoudernaden stikken

tekening 4

3. Leg de schouders van het voorpand

mooi gelijk op de schouders van de rug,
met de goede kanten op elkaar, speld en
stik op 1,5 cm.
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teke

tekening 5

tekening 6

tekening 4

5. Strijk de naden richting rug.

4. Werk de naden samen af

met een zigzag of overlock.

tekening 7A

tekening 6

tekening 5

Mouwen inzetten
6. # Zigzag of overlock

de mouwkop van
de mouwen en de
armuitsnijding van
voor- en rugpand.
# Leg het kledingstuk
en de mouwen met
de goede kant naar
boven bij elkaar. Let
op: de voorkant van
de mouw (= diepst
uitgesneden richting)
moet aan het
voorpand liggen.
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tekening 7A

tekening 7B

tekening 7B

tekening
tekening
7A7A

tekening
tekening
7B7B

7. Leg de goede kant van de mouw op de goede

8. Speld daarna de rest van

kant van het kledingstuk: de mouwkop

de mouw. Stik op 1,5 cm

in de armuitsnijding, de voorkant van de

en laat bij begin en einde

mouwkop aan het voorpand. Speld eerst de

ca. 3 cm open.

tekening
8A
merktekens
zorgvuldig
op elkaar.
tekening
8A

tekening
tekening8B
8B

9. Leg voor- en rugpand met de goede kanten

10. # Zigzag of overlock de zij- en

op elkaar; de mouwen liggen nu geplooid

onderarmnaden.

tekening
tekening10
10AA

tekening
tekening99

met de goede kant naar binnen. Speld

# Strijk de zijnaden richting

de zijnaden en onderarmnaden. Stik de

rug, de mouwnaden

mouwnaad op 1,5 cm en daarna de zijnaad.

richting voorpand.
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tekening 8A

Strijk, na het strijken van de naden in de
juiste richting, lichtjes onder de naden
zelf om de doordruk glad te strijken.
tekening 10 A

tekening 9

Pas het kledingstuk
al even na het inzetten
van de mouwen. Indien
nodig kun je de naden
dan nog verbreden of
versmallen
voordat je met
tekening 9
de afwerking begint.

tekening 8B

11. # Haal het armsgat naar buiten.

# Speld het stukje van het
armsgat dat nog open is en
stik op 1,5 cm. Het stiksel moet
mooi aansluiten bij de reeds
gestikte naad.

Hals afwerken met bieslint

tekening 11

## Strijk de voorgestreken vouwen uit het bieslint.

tekening 10 A

tekening 11

12. Strijk aan een korte zijde van het

13. Strijk de bies in de lengte averecht

bieslint 1 cm om naar de averechte

op averecht dubbel.

kant.
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tekening 12 A

rugpand

tekening
tekening 12
12 A
A

rugpand
rugpand

voorpand

14. Speld de rand van
de bies12
met
tekening
B de goede kant op de goede kant van de hals van

het kledingstuk. Begin met de omgeplooide zijde aan een schoudernaad.

rugpand

tekening
tekening 12
12 B
B

rugpand
rugpand

15. # Speld rondom langs de halslijn tot aan

het begin en schuif het einde van de
bies tussen het begin.
# Stik de bies op 1 cm vast.
# Strijk de naad richting bies en knip de
naad tot op 3 mm af.

voorpand

voorpand
voorpand

tekening 12 C

tekening
tekening 12
12 C
C

rugpand
rugpand

rugpand

16. # Plooi de bies naar de averechte kant

van de stof.

# Strijk de hals en speld vast. De naad
mag niet zichtbaar zijn aan de goede
kant van het kledingstuk.
# Stik de halsbies op 7 mm vast langs
de halslijn.

voorpand
voorpand

voorpand
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voorpand
voorpand

Zomen afwerken met rekbare boord
tekening 1

## Boord
voorbereiden
voor mouwzoomtekening
tekening
1

tekening 2

2

tekening 2

tekening 2

tekening 3

tekening 2

17. Vouw de boord in de

18. Strijk de naad open.

breedte dubbel
met de
tekening
3

dubbel; tekening
leg hiervoor
4 de

goede kanten op elkaar

lange zijden op elkaar,

en de korte zijden tegen

naad op naad.

elkaar. Speld en stik de

tekening 4

naad
op 1 cm.
tekening

3

19. # Strijk de gesloten boord

# Herhaal deze werkwijze

tekening 4

voor de tweede
tekening
mouwboord.

4

tekening 5

tekening 4

## Boord voorbereiden voor zoom

20. Leg beide boorden met de goede

kanten op elkaar. Speld de korte

tekening 5

tekening 6

zijden aan elkaar en stik op 1 cm.

tekening 6

tekening 5

tekening 6

21. Strijk de naden open.

tekening 6

tekening 6

22. Plooi de lange zijkanten op elkaar

en strijk de gesloten boord dubbel.
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tekening 7 aan (mouw)zoom van bloes
tekening 8
Boord stikken

tekening 7

tekening 8

23. Verdeel de rekboord voor de zoom in acht gelijke

delen en steek een speld op de verdelingen als
merktekens. Doe dit ook bij het kledingstuk.

tekening 8

24. # Speld de rekbare boord met de goede kant op de

goede kant van het kledingstuk. Let erop dat de
tekening
10 overeenkomen.
merktekens
(spelden)

tekening 9

# Stik de naad op 1 cm. Rek de boord uit terwijl je
stikt totdat deze dezelfde lengte heeft als het

tekening 9

tekening 10

tekening 7

kledingstuk. Zigzagtekening
of overlock
de naden samen.
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25. Stik de mouwboorden op dezelfde manier aan de

mouwen.
tekening 10

tekening 9

tekening 10

Sjaal maken
26. Vouw de stof voor de sjaal met de goede kanten

op elkaar dubbel, en met de lange zijden op elkaar.
Speld de lange zijde en korte zijden. Stik de naden
op 1 cm, maar laat in het midden een opening van
ca. 10 cm om te keren.
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## Strijk de naden open en keer de sjaal
binnenstebuiten door de opening.
## Strijk de naad net op de rand.
## Naai met de hand en een kleine steek
de keeropening dicht.

AFWERKING
## Knip alle losse draadjes af.
## Strijk de bloes en de sjaal.
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