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K L E U R I G E  K I M O N O  
 
3 5  M O E D E R  
Maat S 34/36/38, M 40/42/44 en L 46 
 
ALGEMEEN 
* Leg voor het stikken van de naden de delen met de 
goede kanten op elkaar, tenzij anders vermeld. * Teken 
het voor- en achterpand 3x en knip het patroon 1x volgens 
de voorhals links, 1x volgens de voorhals rechts en 1x 
volgens de achterhalslijn af. 
 
Nodig 
* 1,45 m dessinstof van 140 cm br. 
* 0,15 m uni stof van 140 cm br. 
* 1,45 m satijn biaisband. 
* elastiek van 2 cm br. 
* 4 brandenburger sluitingen. 
 
Knippen 
* L e t  o p Knip de delen met 1 cm naad en 2 cm zoom uit, behalve bij de halsrand van de 
panden. 
* U it  de s s in s t o f  Voorpand links; voorpand en rechts; achterpand; voor- en achterrok (2x 
knippen); halsboord 6x48 (49-50) cm. 
*  U it  u n i  s t o f Armsgatbies 8x46 (48-49) cm (2x knippen). 
 
WERKWIJZE 
1. Stik de schoudernaden vanaf de hals. 
2. Stik één rand van het biaisband op de binnenkant langs de hals. 
3. Vouw het band om de naad en stik de andere rand smal op de kant met een inslag 

op de goede kant vast. 
4. Vouw de halsboord dubbel en stik de uiteinden op elkaar. 
5. Keer de boord en stik hem dubbel onder de halsrand; houd hierbij het midden onder 

het midden van de achterhals. 
6. Leg de voorpanden rechts over links en zet de onderrand en zijranden op elkaar 

vast. 
7. Stik de rok aan de panden. 
8. Stik de zijnaden vanaf het armsgat; de linker zijnaad tot het split. 
9. Stik elastiek, iets uitgerekt, aan weerszijden smal op de kant boven de taillenaad 

tegen de binnenkant panden. 
10. Stik een smal zoompje in de onderrand en panden en splitranden. 
11. Sluit de armsgatbies tot een ring. 
12. Stik de armsgatbies dubbelgevouwen in de armsgaten. 
13. Zet de sluitingen aan. 


