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blad 1 van 3

Model 1

Voorpanden
Rechter voorpanden
Foto 1
Vouw en speld in de voorrand van het 
rechter voorpand lijfje 1, de plooitjes 
volgens de aangegeven lijnen in de 
richting van de pijl en stik ze op de 
naad van de voorrand vast.

Foto 2
Stik de halsrand van het rechter be
legvoorpand 9 aan het beleg van het 
rechter voorpand 1. Leg de naden 
onder het belegvoorpand lijfje 9. Stik 
het belegvoorpand lijfje 9 smal op de 
kant door.

Foto 3
Vouw het beleg van het rechter 
voorpand+belegvoorpand lijfje 1+9 op 
de aangegeven lijn naar de goede kant 
en stik het langs de onderrand tot het 
teken vast. Knip de naad bij het teken 
tot het stiksel in. Vouw het beleg op de 
aangegeven lijn naar binnen en vouw 
verder het voorpandbeleg lijfje 9 naar 
binnen. Zet de onderranden vanaf de 
voorrand tot het teken op elkaar vast.

Linker voorpanden
Foto 4
Vouw en speld in de onderrand van het 
linker voorpand lijfje 2, de plooitjes vol
gens de aangegeven lijnen in de richt
ing van de pijl en stik ze op de naad 
van de onderrand vast.
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blad 2 van 3

Foto 5
Stik de halsrand van het linker beleg
voorpand lijfje 8 aan het beleg van het 
linker voorpand 2. Leg de naden onder 
het linker belegvoorpand lijfje 8. Stik 
het belegvoorpand lijfje 8 smal op de 
kant door. 

Foto 6
Vouw het beleg van het linker 
voorpand+het belegvoorpand lijfje 2+8 
op de aangegeven lijn naar binnen en 
vouw verder het belegvoorpand lijfje 
naar binnen. Zet de onderranden op 
elkaar vast.

Foto 7
Leg de voorpanden lijfje 1+2+8+9 
rechts over links; houd hierbij de mid
denvoorlijnen op elkaar en de goede 
kanten boven.Stik de onderranden van 
de voorpanden 1+2+8+9 vanaf de 
linkerzijnaad tot het teken van de linker 
voorpanden 1+9 op elkaar.

Voorpandrokdelen
Foto 8
Stik de voorrand van de rechter–en link
er voorpandrok 4+5 op elkaar. Vouw 
eerst de plooitjes volgens de aange
geven lijnen in de rechter voorpandrok 
4 en zet ze langs de bovenrand vast.
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blad 3 van 3

Foto 9
Vouw daarna de plooi O volgens de 
aangegeven lijnen in de linker voor
pand rok 5 met de tekens op elkaar en 
zet hem langs de bovenrand vast.

Foto 10
Stik de rechter voorpandrok 4 vanaf 
de rechterzijnaad K tot het teken L aan 
het rechter voorpand lijfje 1. Vouw in 
het rechter voorpand lijfje+voorpandrok 
1+4 de plooi P volgens de aangegeven 
lijn met de tekens op elkaar en zet hem 
op de rechter zijnaad vast. Stik de 
onderrand F van de voorpand lijfjes 
1+2+8+9 verder aan de bovenrand F 
voorpandrok 4+5.
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