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Shirt Enna 
 
Dit shirt/sweater staat in twee lengtes op het patroonblad. De korte versie komt net onder de tailleband , 
de langere versie moet als een tuniekje vallen. Het shirt moet van rekbare stof gemaakt worden. 
Meet voor het begin eerst de gewenste lengte op! 
 
Benodigdheden :              

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Maten : 

 
Knippen: 
 

Knip de delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit. De mouwzoom en ook de onderste zoom zijn al 
aangetekend in het patroon en zijn 1,5 cm. 
 
Stroken voor het halsboordje :  5 cm breed, 36/ 37/ 38/ 39/ 39,5 cm lang (plus naadtoeslag), maar dit is 
afhankelijk van de rekbaarheid van de stof. 
 
 
Werkwijze:  
 

1. Werk alle delen af.          

2. Sluit één schoudernaad.  

3. Vouw het halsboordje dubbel en stik hem met een rekbare steek  goede kanten op elkaar aan de 
hals. Rek hierbij het strookje gelijkmatig uit.                                                                                             

4. Vouw de naadtoeslag van het boordje in de trui en stik hem met een rekbare steek ( bv een 
driedelige zigzagsteek ) op de trui door.         

5. Stik de tweede schoudernaad. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik hem op het 
halsboordje met een driehoekje vast.             

6. Zet de mouwen in de armsgaten. 

7. Sluit de mouw- en zijnaden in één keer.           

8. Vouw de zomen naar binnen en stik ze met een rekbare steek door ( bv een driedelige zigzagsteek)    

Succes! 

                    

maat Stof, 140 cm  breed 
86 / 92 0,60 m 
98 / 104 0,70 m 

110 / 116 0,80 m 
122 / 128 1,10 m 
134 / 140 1,20 m 

maat wijdte schouderbreedte mouwlengte lengte voor 
(korte variant ) 

lengte voor 
(lange variant ) 

86 / 92 31,5 cm 6 cm 26,3 cm 34,4 cm 43,4 cm 
98 / 104 33,5 cm 6,5 cm 30,9 cm 38,4 cm 47,4 cm 

110 / 116 35,5 cm 7 cm 35,5 cm 42,4 cm 51,4 cm 
122 / 128 37,5 cm 7,6 cm 39,8 cm 47,4 cm 56,4 cm 
134 / 140 39,5 cm 8,2 cm 44,6 cm 53,4 cm 62,4 cm 


