
 
Tuniek-combi GREETJE 

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. 
 

 
Het genaaide model mag los verkocht worden, maar niet zonder toestemming in grotere hoeveelheden. Het 
patroon mag NIET gekopieerd of op een andere manier gereproduceerd worden.      

 
                                                                                                                            

 
Op het patroonblad staat het basismodel. Het kan met, maar ook zonder rimpelen gemaakt worden. Vergelijk voor het 
begin de lengte van het patroon of de tabel met de gewenste lengte van de tuniek. De combi valt iets ruim .                             
 
De tuniek kan ook als jurk gemaakt worden. Een variatie met een schortsluiting is op de website bij de stap-voor-stap 
naaibeschrijving te vinden: zie www.farbenmix.de 
 
 
Materiaal: 
 

  80/86 92/98 104/110 116/122 
bovenwijdte 60,8 cm 64 cm 67,2 cm 70,4 cm

schouderbreedte 5,5 cm 5,8 cm 6,2 cm 6,5 cm

tu
ni

ek
 

lengte voor 44,5 cm 51,5 cm 58,5 cm 65,5 cm

taillewijdte 64 cm 66 cm 68 cm 70 cm

br
oe

k 

zijlengte   39 cm 48 cm 57 cm 66 cm
     

Stofverbruik             
(140 cm breed) 100 cm 115 cm 125 cm 130 cm

 
 
 

Drukkers of knopen naar wens            
 

Een stukje vlieseline voor de schouderbanden      
 

Elastiek voor de tailleband van de broek 
 

Koord om te rimpelen. Koord kan ook uit de stof gemaakt worden        
 
 
Knippen  : 
 

Knip de patroondelen met naadtoeslag uit de stof volgens de kniplijst. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

voorpand 1 x aan de stofvouw 
achterpand 1 x aan de stofvouw 
tunnelbeleg 2 x 
voorpandbeleg    1 x aan de stofvouw 
achterpandbeleg  1 x aan de stofvouw 
voorbeen broek 2 x 
achterbeen  
broek     2 x 

zak     1 x 
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Werkvolgorde: 
 

1. Stik een zoompje in de tunnelstroken. Zoom ook de onderkanten van voor- en achterpanden.                    

2. Stik de stroken volgens de tekens op de panden, eerst in het midden, daarna aan beide kanten. Zo ontstaat 
een tunnel voor de koordjes. Rijg de koordjes door de tunnels en zet ze met een paar steken op de 
naadtoeslag vast. 

3. Stik de tuniekdelen aan elkaar, vouw de naadtoeslag naar boven en stik smal op de kant door.      

4. Strijk vlieseline ter versteviging op de schouderbanden. 

5. Speld het voorpandbeleg op het voorpand en stik de armsgaten. Knip de naadtoeslagen kort af en de hoeken 
schuin af. Doe hetzelfde met het achterpand.                                                                                                   

6. Sluit de zijnaden van het voorpandbeleg en het voorpand in één keer en werk de onderkant van de belegpas 
af.                  

7. Vouw de pas naar binnen en stik hem smal op de kant door. 

8. Vouw aan de onderkant van de tuniek de zijnaad naar voren en stik hem met een driehoekje op het voorpand 
vast. 

9. Maak knoopsgaten en zet knopen aan. 

10. Werk de naad van de zak af met een locker ( indien aanwezig) en zet het differentieel op straktrekken. Vouw 
de naden van de onder- en zijkant naar binnen en stik deze op ca 1 cm van de kant door. Vouw het beleg van 
de bovenkant naar binnen en vouw ook nog de zoom naar binnen. Stik een keer vlak langs de bovenkant en 
een keer op zoombreedte door.                                               

11. Sluit de zijnaden van de broek, vouw de naadtoeslag naar het voorbeen en stik smal op de kant door.  

12. Stik de zak op de broek, maar laat het zakbeleg los hangen. Begin daarvoor met naaien net onder het beleg 
rondom tot het beleg aan de andere kant. Zet nu het zakbeleg met vier trensjes (smalle zigzagsteekjes op een 
rij ca. 1 cm lang) op de belegstiksels vast. Zo ontstaat een tunnel. Rijg het koord door de tunnel.                                 

13. Sluit de binnenbeennaden. Schuif de broekdelen in elkaar, goede kanten op elkaar en stik de kruisnaad van 
voor naar achter in één keer door. Vouw de naadtoeslag naar een kant en stik smal op de kant door.                 

14. Vouw de tailleband naar binnen en stik een tunnel voor het elastiek. Rijg het elastiek in de tunnel en sluit de 
openingen.         

15. Stik een zoom in de broek.                      
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