
    

 
Taschensweaty JULE 
 
 

Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag 
verkocht worden. Het is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te 
produceren. 
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Das genähte Modell darf gerne auch in Einzelstücken gewerblich verkauft, jedoch nicht ohne Genehmigung in 
größerer Serie gefertigt werden. Das Schnittmuster darf NICHT kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden. 
 

Deze sweater kan het beste uit rekbare stof genaaid worden, zoals bv tricot of joggingstof. Zonder de zak op de buik is 
het patroon een zeer eenvoudig basispatroon voor A-lijn shirts met capuchon.                                                                           
Het model valt normaal van grootte, is van boven smal en niet zo lang.   Voor een dikkere trui zou het beter zijn om 
een maat groter te nemen.   Meet van te voren de lengte van de trui en de wijdte na en vergelijk het met de 
lichaamsmaten. 
 
 

Materiaal: 
 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

Lengte 41,7 cm 45,5 cm 49,3 cm 53,1 cm 56,9 cm 

Wijdte onder de armen 65 cm 67 cm 69 cm 73 cm 77 cm 

Mouwlengte vanaf de hals                   35,9 cm 40,9 cm 45,9 cm 51,1 cm 56,3 cm 

Stofverbruik bij 140 cm stofbreedte    90 cm 105 cm 120 cm 130 cm 185 cm 
 

Vlieseline en eventueel naadband 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kniplijst : 
 

 1 achterpand                    1 x aan de stofvouw 
 2 bovenvoorpand                                1 x aan de stofvouw 
 3 ondervoorpand binnenkant                           1 x aan de stofvouw 
 4 ondervoorpand buitenkant                                        1 x aan de stofvouw 
 5 zakbeleg ondervoorpand                   1 x aan de stofvouw 
 6 mouwen           2 x 
 7 capuchon( met naadtoeslag!)                                   2 x 
 ruchestrook- rechthoek:                                 

 
 
 
 

 

 ruche voor de mouwzoom – rechthoek van  ( 8 x 40 cm) 2 x 
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2 x 
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2 x  
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2 x  
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2 x  
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Naaibeschrijving: 

1. Verstevig de rand van het voorpand met vlieseline of met naadband. Verstevig ook het beleg van de buikzak.                  

2. Werk de rimpelstroken af.           

3. Leg het zakbeleg op de zakingang, goede kanten op elkaar en stik de zakingang. Knip de naadtoeslag een stuk af 
en keer het beleg naar binnen. Stik het beleg vlak op de kant door en nogmaals op een afstand van ca. 2 cm.  

4. Speld de twee ondervoorpanden op elkaar en beschouw het verder als één pand.                 

5. Speld middenvoor de voorpanden goede kanten op elkaar en stik de delen vanuit het midden naar de zijkanten          
vast. Strijk de naden naar boven en stik op de rand door.                                        

6. Speld de capuchondelen op elkaar met de „goede“ kanten naar buiten. Werk de bovennaad en de achternaad tot 
aan de spiraal af met de locker of met een brede zigzagsteek en naai ze in één keer op elkaar. Vouw de 
naadtoeslag van de capuchon naar binnen en stik deze met een rekbare steek door.                                                    

7. Stik de schoudernaden goede kanten op elkaar.                                         

8. Speld de middenachternaad van de capuchon op middenachter van de hals. Zet dit met een paar steekjes op de 
naadtoeslag vast. Speld de capuchon aan de voorkant van de hals middenvoor iets overlappend op elkaar en zet 
dit eveneens met een paar steekjes vast. Stik dan de capuchon rondom vast, goede kanten op elkaar, aan de 
achterkant beginnend en met een rekbare steek. Vouw de naden naar beneden en stik met een rekbare steek vlak 
langs de kant op de panden door.                                                    

9. Rimpel de stroken en stik ze aan de mouweinden en aan de onderkant van de sweater. Vouw de naden naar 
boven en stik ze door.                                                                     

10. Stik de mouwen goede kanten op elkaar aan de panden.        

11. Sluit de mouwen en zijnaden in één keer.                  
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