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OOS T E R S S P R OOK J E
33 OL IE S J E IK

Geschikt voor maat 104/110-116/122-128/134-140/146

ALGEMEEN

33

* Knip de delen met 1 cm naad en zoom uit; tenzij anders vermeld. * Leg voor het stikken van
de naden de delen met de goede kanten op elkaar, tenzij anders vermeld. * Stik het band aan
weerszijden smal op de kant op de aangegeven plaats.
* R i m p e l e n Zie pag. 31 in het werkschrift.

Nodig

* 1,45 (1,50-1,55-1,65) m witte stof van 140 cm br.
* 1,90 (2,00-2,10-2,25) m zwart band van 3 cm br.
* 1,50 m dik goudkleurig koord.
* 2 grote kwasten.
* 0,45 m goudkleurig elastiek van 1 cm br.

Knippen

* Teken het voor- en achterpand 2x en knip het patroon 1x volgens de voorhals en 1x volgens
de achterhalslijn af.
* U i t w i t Voorpand; achterpand; mouw (2x knippen); hoofddoek 65x65 cm.

WERKWIJZE

TUNIEK
1. Stik de schoudernaden vanaf de hals.
2. Knip het split in het midden van het voorpand 18 cm in.
3. Stik de halsnaad tegen de binnenkant vast.
4. Speld bij het split de naad 3 mm naar de goede kant; laat het onderaan het split op niets
uitlopen.
5. Stik band aan weerszijden van de splitrand; vouw hierbij de naad aan de uiteinden van
het band naar binnen om en stik de splitnaden vast.
6. Stik de zijnaden vanaf het armsgat.
7. Vouw de mouwen dubbel en stik de mouwnaad.
8. Zet de mouwen in de armsgaten.
9. Vouw de zoom aan de onderrand panden en mouwen naar de goede kant.
10. Stik band langs de onderrand panden en mouwen; vouw hierbij de naad aan de uiteinden
van het band naar binnen en stik de zoom vast.
11. Bevestig een kwast aan de koorduiteinden.
HOOFDDOEK
12. Werk de buitenrand van de hoofddoek met een lock- of zigzagsteek af.
13. Knip voor de haarband van goudkleurig elastiek 27 cm + naden en van het zwarte band
15 cm + naden af.
14. Stik de uiteinden van het elastiek in midden aan de uiteinden van het band, zodat er een
ring ontstaat.
15. Vouw de lange randen van het band naar het midden aan de achterkant en stik het vast.
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