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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. 
 

Deze combinatie van t-shirt en legging is een onmisbaar onderdeel voor kleine 
prinsessen en kan het gehele jaar gedragen worden. Het is ideaal voor onder 
jurken en overgooiers. 
 Dit patroon is ook bijzonder geschikt als pyjama! 
 
Deze combinatie is gemakkelijk te maken en is snel klaar. Daarom is dit model 
zeer geschikt voor beginnende naaisters. Voor- en rugpand bieden voldoende 
plaats voor leuke versieringen en er kan heerlijk mee gevarieerd worden. 
(dubbele volants, oprijgjes en ruches)  Wij raden aan rekbare stof te gebruiken.                   
 
Een uitvoerige beschrijving met foto’s en ook veel voorbeelden zijn te vinden op 
onze Homepage bij   www.farbenmix.de/anleitungen. Er is ook een Nederlandse 
vertaling. 

  
 
 
Neem voor het begin eerst de maat op en vergelijk deze met de gewenste lengte en breedte! 
 
 
Benodigdheden 
 

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

Shirt:      

bovenwijdte 60,5 cm 62,5 cm 64,5 cm 68,5 cm 72,5 cm 

zoomwijdte 72 cm 74 cm 76 cm 80 cm 84 cm 

schouderbreedte 5,6 cm 6,0 cm 6,4 cm 7,0 cm 7,6 cm 

lengte voor  35,5 cm 39 cm 43 cm 47 cm 51 cm 

mouwlengte  13 cm 17,5 cm 22 cm 26,5 cm 31 cm 

Legging:      

taillewijdte (klaar ) 43 cm 44 cm 46 cm 49 cm 52,5 cm 

heupwijdte     57 cm 60 cm 64 cm 70 cm 76 cm 

zijlengte    29 cm 36 cm 43 cm 50 cm 57 cm 

Stof (140 cm breed) 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 

elastiek  (0,7 cm breed) 55 cm 55 cm 55 cm 60 cm 65 cm 

 
 
 
 
Knippen     
 
Knip de patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit. LET OP : bij de patroondelen van de 
volants is al een naadtoeslag van 0,7 cm aangeknipt.      
 
Kniplijst                     Kniplijst   

 
1 – voorpand     1 x aan de stofvouw 

2 - achterpand   1 x aan de stofvouw 
3 – mouwen                           2 x 
4 – halsboordje       1 x aan de stofvouw 
5 – broek              2 x 
6 – volant mouw                 2 x 
7 – volant broek                 2 x 
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Werkbeschrijving         
 
 
Vouw de stof op de stofvouw dubbel. Knip de patroondelen volgens de kniplijst uit. LET OP : bij de 
patroondelen van de volants is al een naadtoeslag van 0,7 cm aangeknipt. Indien kortere volants 
gewenst zijn, dan de delen 6 en 7 gewoon langs de ronde kant korter knippen.                                                         
 
 
 
SHIRT 
 
1. Leg het voorpand (1) en het rugpand(2) goede kanten op elkaar. Sluit één schoudernaad.                    
 
2. Vouw het halsboordje (4) overmidden dubbel en stik het goede kanten op elkaar aan de hals. Gebruik 

daarbij in ieder geval een rekbare steek ! Vouw de naadtoeslagen naar binnen en stik hem op het 
shirt door met een driedelige zigzagsteek of een andere rekbare steek. 

 
3. Sluit de tweede schoudernaad. Vouw de naadtoeslag naar voren en stik hem met een klein 

driehoekje vast.      
 
4. Zet de mouwen in de armsgaten. Sluit de mouwen en zijkanten in één keer. 
 
5. Zoom de onderkant. 
 
 
 
LEGGING 
 
1. Zoom de volants (6 & 7) rondom met bv een rolzoompje of een locksteek. Stik de volants met een 

rekbare steek aan de mouwuiteinden  (3) en de beenuiteinden (5) . Vouw de naadtoeslagen naar 
boven in de mouwen en de benen en stik met een rekbare steek door ( bv een driedelige 
zigzagsteek).         

 
2. Sluit de binnenbeennaden. Schuif het ene been in het andere, goede kanten op elkaar en sluit de 

kruisnaad in één keer. Vouw de bovenkant van de broek volgens de tekens op het patroon naar 
binnen en stik hem vast met een rekbare steek ( bv een kleine zigzagsteek). Laat een kleine opening 
over aan de achterkant om het elastiek in te rijgen. 

 
3. Rijg elastiek ( lengte = taillewijdte en naadtoeslag) in en stik de uiteinden op elkaar. Sluit de opening 

met een paar steken. Naai tegelijk een stukje satijnband mee als teken voor de achterkant.                              
 
 
Veel succes!                         
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