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O P  O O R L O G S P A D  
Geschikt voor maat 104/110-116/122-128/134-140/146 
 
ALGEMEEN 
* Teken het voor- en achterpand 2x en knip het patroon 1x volgens de voorhals en 1x 
volgens de achterhalslijn af. * Knip de delen met 1 cm naad en 2 cm zoom uit; tenzij 
anders vermeld. * Kijk voor het knippen en verwerken van imitatieleer op 
www.knipmode.nl/zo maak je het zelf/alles over stoffen. * Stik het gele, bruine en 
rood/witte band aan weerszijden smal op de kant op de aangegeven plaats. 
 
Nodig jongen en meisje 
* elastiek van 2,5 cm br.; 1 hanger met veren en kralen; textiellijm. 
 

3 0  J O N G E N  
 
Nodig hes + broek 
* 1,25 (1,40-1,50-1,65) m bruin imitatieleer van 140 cm br. 
* 0,15 m donkerbruin imitatieleer van 140 cm br. 
* restje rood, blauw en groen imitatieleer. 
* 2,95 (3,20-3,40-3,70) m franjeband van 4,5 cm br. 
* 2,35 m geel en bruin dessin band van 1,5 cm br. 
* 22 veren van ± 18 cm lang in 5 verschillende kleuren. 
 
Knippen 
* U it  br u in  Voorpand; achterpand; voorbeen (2x knippen); achterbeen (2x knippen). 
* U it  d o n k e r  br u i n  Hoofdband voor 8x20 cm; verenband 8x30 cm (2x knippen); 
vierkant 11x11 cm (zonder naad knippen). 
* U it  r e s t je  r o o d e n  bl a u w  Vierkant 5x5 cm (2x zonder naad knippen). 
* U it  r e s t je  gr o e n  Vierkant 9x9 cm (zonder naad knippen). 
 

3 1  M E I S J E  
 
Nodig 
* 0,80 (0,85-0,90-0,95) m bruin imitatieleer van 140 cm br. 
* restje donkerbruin, rood, blauw en roze imitatieleer. 
* 2,20 m franjeband van 4,5 cm br. 
* 0,95 m geel dessin band van 1,5 cm br. 
* 1,25 m rood/wit band van 2,5 cm br. 
* 2 veren van ± 30 cm lang. 
 
Knippen 
* U it  br u in  Voorpand; achterpand; ceintuur 6x138 cm. 
* U it  d o n k e r  br u i n  Vierkant 11x11 cm (zonder naad knippen). 
* U it  r e s t je  r o o d e n  r o z e  Vierkant 5x5 cm (2x zonder naad knippen). 
* U it  r e s t je  bla u w  Vierkant 9x9 cm (zonder naad knippen). 
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WERKWIJZE 
* Leg voor het stikken van de naden de delen met de goede kanten op elkaar, tenzij anders 
vermeld. 
HES jongen en meisje 
1. Stik de schoudernaden vanaf de hals naar het armsgat. 
2. Vouw de halsnaad naar binnen en stik hem vast. 
3. Stik de zijnaden vanaf het armsgat. 
4. Vouw de naad van de armsgaten en de onderrand panden naar binnen. 
5. Stik met een dubbel stiksel franjeband onder de armsgatranden en onderrand panden; 

stik hierbij de naden vast. 
6. Stik geel band langs de armsgatranden en bruin band (jongen) of rood/wit band (meisje) 

langs de onderrand panden; vouw hierbij de naad aan de uiteinden band naar binnen. 
7. Plak eerst het grote vierkant 16,5 cm vanaf de hals, daarna het middelgrote en vanaf 

onder naar boven de kleine vierkanten op het voorpand. (Zie schematekening versiering). 
8. Knip de vierkanten vlak langs de voorhals op vorm af. 
9. Zet hanger in het midden op het bovenste vierkant aan. 
 
BROEK jongen 
10. Stik bruin dessinband volgens de lijn op de benen en stik geel band 1 cm hierboven. 
11. Knip van het franjeband 2x de zijlengte – 3 cm af. 
12. Stik de zijnaden; de linker zijnaad vanaf het beleg en stik hierbij het franjeband vanaf de 

onderrand beleg tot de zoomlijn tussenuit. 
13. Stik de kruisnaad voor- en achter. 
14. Stik de binnenbeennaden. 
15. Vouw het beleg aan de bovenrand naar binnen en stik het voorbeen en daarna het 

achterbeen op belegbreedte vast; zodat een tunnel ontstaat. 
16. Rijg elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op elkaar vast. 
17. Zoom de tunnelopening dicht. 
18. Stik een zoom van 1,5 cm breed in de onderrand benen. 
 
HOOFDTOOI jongen 
19. Knip van elastiek 31 cm af. 
20. Vouw de hoofdband dubbel. Stik de korte uiteinden op elkaar; stik hierbij aan weerszijden 

een uiteinde van het elastiek tussenuit. 
21. Keer de hoofdband en vouw de naad aan de bovenranden naar binnen. 
22. Stik de hoofdband met een dubbel stiksel 1,5 cm en 5 cm aan weerszijden van het 

midden en 1 cm vanaf de uiteinden door; zodat er tunnels ontstaan. Schuif een veer in 
elke tunnel. 

23. Stik de uiteinden hoofdband smal op de kant door en stik aansluitend de bovenrand 
tussen de tunnels op elkaar. 

24. Vouw de verenband dubbel en stik een kort uiteinde op elkaar. 
25. Keer de verenband en vouw de naden aan de zijrand naar binnen. 
26. Stik de verenband met een dubbel stiksel 1 cm vanaf de uiteinden en op onderling 

dezelfde afstand nog 6x door; zodat er tunnels ontstaan. Schuif een veer in elke tunnel. 
27. Stik de zijranden verenband tussen de tunnels op elkaar. 
28. Stik het open uiteinde van de verenband, bij de uiteinden, onder de onderrand hoofdband. 
 
HOOFDTOOI meisje 
29. Knip van het elastiek 48 cm + naden en 4,5 cm af. 
30. Sluit het langste elastiek tot een ring. 
31. Stik het midden van het kleine stukje elastiek aan de achterkant op de naad van de ring. 
32. Stik het kleine stukje 2 cm aan weerszijden van het midden vast, zodat er 2 tunnels 

ontstaan. 
33. Schuif de veren door de tunnels. 
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MODEL 30 + 31 Schematekening versiering
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