PS. I LOVE HIS SHIRT
Van mannenblouse naar damestuniek
Benodigdheden:
- paspop of geduldig model
- meetlint
- stofkrijt
- spelden
- schaar
- naaimachine
- optioneel: decoratie (hier gebruikt:
opstrijkbare vlinder patches van Prym,
verkrijgbaar bij Brouwer)

Stappenplan:
Pas de mannen blouse en meet op
welke hoogte de taille zit, teken de
taillenaad op de blouse met behulp
van textielkrijt.

Knip de taillelijn door, maar behoud de knoopsluiting intact (knip
aan weerszijden van de sluiting het onderste gedeelte van de
blouse los waarbij je 1 cm als naad behoudt langs de
knoopsluiting)

Zet het bovenste gedeelte van de blouse binnenstebuiten op de
pop of het model en neem deze in bij de zijnaden en coupenaden
op de rug met spelden.

Meet nu de hoogte waar de buste coupe moet komen en geef
dit aan met krijt. De lengte van de coupe op deze foto is 11 cm,
en de breedte is 2 cm.
Knip de zijnaden los van elkaar en speld de bustecoupe. Pas
deze nog een keer goed door voordat je hem stikt! Stik
vervolgens alle ingenomen naden en lock deze of werk ze af
met een zigzag. De taillelijn bij het voorpand is nu 2 cm hoger
dan het achterpand. Door het achterpand vanaf de zijkant rond
bij te knippen kan je dit netjes bijwerken.

Als er een borstzakje in de weg zit op de plek waar de coupe
moet worden genaaid kan je deze los tornen aan 1 kant, en
nadat de coupe erin zit weer netjes vastnaaien op de blouse.

Stik nu aan het voorpand het onderste gedeelte van de blouse
weer vast. Let op dat de hoekjes netjes gestikt worden; het
gehele onderste gedeelte komt nu 2 cm hoger te zitten dan
voorheen, pas de knoopsluiting aan de onderkant hierop aan.

Zet de blouse weer binnenstebuiten op de pop en speld het
achterpand ook vast. De overtollige ruimte die aan het
onderpand teveel is kan je op de rug met plooien netjes
wegwerken. Zo ontstaat er een mooi detail op de rug.

Knip de mouwen open en haal twee repen van ongeveer 6 a 7
cm breed uit de lengte van de mouw. Bevestig deze aan elkaar
en stik deze dubbel en keer het. Nu heb je een strikband voor
om de taille.

Van reststof kan je de lusjes maken om de strikband in de zij
naad te bevestigen.

Extra: versier tot slot de tuniek met opstrijkbare patches of zelfgemaakte applicaties.

