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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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5. Knip voor de strikbanden van het
biaisband 2x 65 cm af.
6. Vouw de strikbanden met tegen elkaar
ingeslagen naden dubbel en stik de open

Geschikt voor maat 104/110,

WERKVOLGORDE



Biaisband algemeen

7.

1. Stik één rand van het biaisband op de

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

verkeerde kant langs de aangegeven
rand. Vouw het band om de rand naar

rand smal op de kant op elkaar vast.
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Speld een uiteinde van de strikbanden

17



aan weerszijden aan de zijrand onder de
bovenrand van de zak.

18

8. Speld de zak volgens de aangegeven lijn

Ben. materiaal: stof: 0,65–0,75–0,80–

de goede kant. Vouw eventueel de naad

op het voorpand; de strikbanden wijzen

0,85 m x 140 cm; 5,00–5,20–5,40–5,60 m

aan de uiteinden van het band naar

naar de zijnaden en speld het band aan

biaisband; restje rood en wit vilt: 1 knoop;

binnen. Stik de andere rand van het band

de bovenrand van de zak volgens de

1 haarband: Vlieseline S 520.

smal op de kant met een inslag vast en

lijnen op het voorpand.

eventueel aansluitend de uiteinden smal



Patroondelen: voorpand; achterpand; zak;

op de kant vast.



vignet. Kapje: kapje + belegkapje.

Zak

Teken de patroondelen op ware grootte.

2. Werk de bovenrand van de zak met

Neem het kruis volgens de aangegeven lijn
van het vignet apart over.



biaisband af; zie ‘Biaisband algemeen’.



3. Stik één rand van het biaisband op de

9. Stik het biaisband van de zak smal op
de kant vast; stik hierbij de zak en het
aansluitend de banden smal op de kant





op het voorpand vast.
Splitje achter
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10. Maak het splitje in het achterpand, en

verkeerde kant langs de zijranden en

vouw de splitbies aan weerszijden onder

zijn excl. naden). Knip alle randen

onderrand van de zak en laat boven de

het achterpand.

die afgebiesd worden zonder naad. Uit

zak aan weerszijden 29 (34–39–44) cm

Panden

stof Voorpand; achterpand; zak; kapje

biaisband uitsteken.

11. Stik de schoudernaden.

4. Vouw het band om de rand naar de

19

uiteinde van de strikbanden vast en stik

KNIPPEN (alle delen en afmetingen

+ belegkapje (2x knippen); splitbies 2x14

15



zijnaden.












Stik de



cm. Uit rood vilt Vignet (2x zonder naad

goede kant en rijg het met een inslag

knippen). Uit wit vilt Kruis (2x zonder naad

vast. Rijg het uitstekende biaisband met

de onderrand panden met biaisband af;

knippen).

tegen elkaar ingeslagen naden dubbel.

zie ‘Biaisband algemeen’.

12. Werk de halsrand, de armsgatranden en
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5

Afwerking

Kapje

13. Haak van een dubbele draad een lusje

16. Verstevig het belegkapje aan de

van lossen en zet dit bovenaan de

verkeerde kant tot het beleg.

rechtersplitrand van het achterpand. Zet de

6

17. Leg het kapje en belegkapje met de

knoop op het linkerachterpand aan.

7

verkeerde kanten op elkaar en zet de

Vignet

buitenranden op elkaar vast. Werk de

14. Stik het kruis rondom smal op de kant op

belegrand met een lock– of zagzagsteek

het vignet.

8

af.

15. Stik een vignet rondom smal op de kant ±

af; zie ‘Biaisband algemeen’.

het voorpand en volgens de aangegeven

10

19. Vouw het beleg naar binnen en stik het









10 cm onder de halslijn in het midden op
lijn op een kapje.

9

18. Werk de overige randen met biaisband

volgens de aangegeven lijn vast, zodat er



een tunnel ontstaat.
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20. Schuif de haarband door de tunnel.
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