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brandweerman

4
5
Aangegeven symbolen in de
werkvolgorde hebben de volgende
betekenis:





Zigzaglijn
Als in de werkvolgorde een zigzaglijn
wordt weergegeven dient de naad
te worden afgelockt of met een
zigzagsteek te worden afgewerkt.
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Strijkboutje


Als in de werkvolgorde een strijkboutje
wordt weergegeven dient de
naad te worden open gestreken of
platgestreken bij de figuurnaden.
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4. Stik het uiteinde van een bandje met
sluitklip, met een vierkant en kruisstiksel,
bij het aangegeven teken op de rechter

15
16

voorpas. Leg de overige bandjes met
Geschikt voor maat 104/110,

rechter voorpand; achterpand; mouw (2x

sluitklip met een tussenruimte van 8 (10–

116/122, 128/134 en 140/146.

knippen); halsboord 5x48–49–50–51

12–14) cm tegen bandlijn op het rechter

cm. Broek: voor– en achterpand (2x aan

voorpand.

18

Ben. materiaal: rode stof: 1,10–1,20–

stofvouw knippen). Uit zwarte stof Jasje

5. Stik een uiteinde van een lang bandje

1,30–1,40 m x 140 cm; zwarte stof: 0,40–

Linker voorpas, rechter voorpas, bovenmouw.

bij het aangegeven teken, met een

0,45–0,50–0,55 m x 140 cm; 3 sluitklippen;

Broek Onderpand (2x aan stofvouw

rechthoekig en kruisstiksel, op de linker

75 cm ribsband van 2,5 cm br.; 4,60–4,75–

knippen). Uit grijs vilt Badge (zonder

voorpas en de overige bandjes 11 cm

4,85–5,00 m reflectorband van 4 cm br.;

naad). Uit geel vilt Vuur (zonder naad).

vanaf de voorrand met een tussenruimte
van 8 (10–12–14) cm op het linker

elastiek van 2,5 cm br.; 1 applicatie. Voor de
badge: restje grijs en geel vilt.

WERKVOLGORDE

voorpand.

Tip Heb je stof met een gecoate laag, pas

Panden

Patroondelen: Jasje: linker voorpand;

dan op met strijken.

6. Stik de zijnaden.

rechter voorpand; achterpand; mouw; badge.

Reflectorband algemeen

7.

Broek: voor– en achterpand.

1. Stik het reflectorband aan weerszijden









onderrand panden.



smal op de kant over de aangegeven

neem het vuur van de badge apart over.

naden en lijnen; houd hierbij het midden

aangegeven bandlijn op de onderrand

van het band op de naad of de lijn.

panden.

Ribsband

zijn excl. naden). Knip de patroondelen

2. Knip van het ribsband 3x 20 cm en

op de aangegeven lijnen door, zodat er een
linker en rechter voorpas, ondermouw en

3x3 cm af.
3. Vouw een kort stukje band dubbel om de

voor de broek een onderpand ontstaan.

sluitklippen en zet de uiteinden op elkaar

Uit rode stof Jasje Linker voorpand;

vast.

19
20
21
22

Stik een zoom van 1 cm breed in de

Teken de patroondelen op ware grootte en

KNIPPEN (alle delen en afmetingen

17

23

8. Stik reflectorband vanaf en tot de

9. Stik reflectorband over de aangegeven
lengte lijn op de voorpanden; stik hierbij
over het uiteinde van het band op de
zoom en het band van de sluitklippen.
10. Stik de passen aan de voorpanden en het
achterpand.




over de naad.

Stik reflectorband



24
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26
27
28
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BRANDWEERMAN

4

Badge

Halsboord

BROEK

11. Stik het vuur met een aaneengesloten

18. Vouw de halsboord dubbel en stik de

Panden

zigzagsteek op de badge. Stik de lijnen

uiteinden op elkaar.

van het vuur met een aaneengesloten

randen op elkaar vast.

12. Stik de badge, met een aaneengesloten

op de goede kant langs de hals van de
panden.

14. Stik de applicatie op de rechter

en de naad aan de bovenrand over– en

bovenmouw.
15. Stik de ondermouw aan de bovenmouw.
Stik reflectorband over de



naad.



mouw in het armsgat. 


16. Stik de mouwnaad.







belegbreedte vast, zodat er een tunnel

de naad aan de bovenrand over– en

ontstaat. Stik de bovenrand smal op de



10
11





kant door.

25. Rijg ± 54–56–58–62 cm elastiek door de

voorpanden af. Vouw de naad aan de

12

tunnel en zet de uiteinden op elkaar vast.

voorrand voorpanden naar binnen en stik





9

25. Vouw het aangeknipte beleg aan de

op de panden door en stik aansluitend

hem vast.

8




bovenrand naar binnen en stik het op







onderrand mouw.




Tunnel

21. Werk de naad aan de voorrand

17. Stik een zoom van 1 cm breed in de

7

Stik de



onderslag naar onder de panden. Stik hals

onderslag vast.

Zet de





bovenrand.

24. Stik de binnenbeennaad.

Vouw de halsnaad









23. Stik de kruisnaad voor.

kruisnaad achter vanaf het beleg aan de

Mouw




naad.

20. Stik de halsboord vanaf en tot middenvoor







Stik reflectorband over de






Stik de







door.

reflectorband op het linker voorpand.
13. Stik de schoudernaden.




bovenrand en uiteinden van de boord

zigzagsteek, over de kruising van het

6

22. Stik de onder panden aan de panden.

19. Keer de halsboord en zet de open

zigzagsteek door.

5

Zoom de tunnelopening dicht.
Afwerking

13
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