Car naval patr oon

37 FLAMENGO •

maten S34/36/38 M40/42/44 - L46

36 FLAMENGO •

maten 104/110-116/122128/134-140/146
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Viva flamenco
Algemeen

Nodig moeder en dochter

• Knip de delen met 1 cm naad uit; de onderrand van alle stroken
zonder zoom!
• Leg voor het stikken van de naden de delen met de goede kanten op
elkaar, tenzij anders vermeld.
• Rimpelen Zie het werkschrift

• T-shirt met lage ronde hals en lange mouwen
• elastisch (stippeltjes)elastiek van 2 cm breed, voor de halslijn
• elastiek van 2.5 cm breed, voor de rok
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DOCHTER T-SHIRT + rok 36
Nodig
• 85 (90 - 90 - 95) cm zwarte stip stof van 1.40 m breed
• 2.05 (2.10 – 2.25 – 2.45) m roze stip stof van 1.40 m breed
• 50 cm rode kleine stip stof van 1.40 m breed
• 35 (40 - 40 - 45) cm rode stip + zwarte kleine stip stof
van 1.40 m breed
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• 1.65 (1.85 – 2.05) m zwarte stip stof van 1.40 meter breed
• 70 cm rode stip en zwarte kleine stip stof van 1.40 m
breed
• 85 cm roze stip stof van 1.40 m breed
• 45 cm roze + rode kleine stip stof van 1.40 m breed

• Rode stip Halsstrook 10 cm x 1.38 m, mouwstrook
10 x 42 cm (2 x knippen), rokstrook (2 x knippen)
• Zwarte kleine stip Halsstrook 10 cm x 1.38 m,
		mouwstrook 10 x 42 cm (2 x knippen),
Rok (afmetingen zie de tekeningen)
• Zwarte stip Basisrok (hierop rimpel je de stroken), heupstuk
• Roze + rode kleine stip Rokstrook (2 x knippen)
• Zwarte kleine stip Rokstrook (2 x knippen)
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• Roze stip Ceintuur 20 cm x 1 m (2 x knippen), rokstrook
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MOEDER T-shirt + rok 37
Nodig
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Knippen

• Zwarte stip Halsstrook 8 x 90 cm, mouwstrook 8 x 41 cm
(2 x knippen), rokstrook (2 x knippen), ceintuur 16 x 75 cm
(2 x knippen)
• Roze stip Heupstuk, rok (2 x knippen), rokstrook (2 x
knippen)
• Rode stip en zwart kleine stip Rokstrook (2 x knippen)
• Rode kleine stip Halsstrook 8 x 90 cm, mouwstrook
8 x 41 cm (2 x knippen)
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ALGEMEEN
* Knip de delen met 1 cm naad en 2 cm zoom uit; knip de onderrand
van alle stroken zonder naad.
Nodig moeder en dochter
* de halswijdte + naden aan elastisch band van 2 cm br.
* elastiek van 2,5 cm br.
* 1 T-shirt met lage rond hals en lange mouwen.
3 6 Dochter
Geschikt voor maat 104/110-116/122-128/134-140/146
NODIG
* 0,85 (0,90-0,90-0,95) m zwarte stip stof van 140 cm br.
* 2,05 (2,10-2,25-2,45) m roze stip stof van 140 cm br.
* 0,50 m rood kleine stip stof van 140 cm br.
* 0,35 (0,40-0,40-0,45) m rode stip + zwart kleine stip stof van 140
cm br.
KNIPPEN
* Uit zwarte stip Halsstrook 8x90 cm; mouwstrook 8x41 cm (2x
knippen); rokstrook (2x knippen);
ceintuur 16x75 cm (2x knippen).
* Uit roze stip Heupstuk; rok (1x knippen); rokstrook (2x knippen).
* Uit rode stip en zwart kleine stip Rokstrook (2x knippen).
* Uit rood kleine stip Halsstrook 8x90 cm; mouwstrook 8x41 cm
(2x knippen).
3 7 MOEDE R
Maat S 34/36/38, M 40/42/44 en L 46
NODIG
* 1,65 (1,85-2,05) m zwarte stip stof van 140 cm br.
* 0,70 m rode stip en zwart kleine stip stof van 140 cm br.
* 0,85 m roze stip stof van 140 cm br.
* 0,45 m roze + rood kleine stip stof van 140 cm br.
KNIPPEN
* Uit zwarte stip Heupstuk; rok.
* Uit rode stip Halsstrook 10x138 cm; mouwstrook 10x42 cm (2x
knippen) ; rokstrook (2x knippen).
* Uit roze stip Ceintuur 20x100 cm (2x knippen); rokstrook (2x
knippen).
* Uit roze + rood kleine stip Rokstrook (2x knippen).
* Uit zwart kleine stip Halsstrook 10x138 cm; mouwstrook 10x42 cm
(2x knippen); rokstrook (2x knippen).

WERKWIJZE DOCHTER + MOEDER
* Leg voor het stikken van de naden de delen met de goede
kanten op elkaar, tenzij anders vermeld.
* Rimpelen Zie pag. 31 in het werkschrift.
T-SHIRT
1. Sluit de hals- en mouwstroken en het elastische band
allemaal tot een ring.
2. Werk de onderrand stroken met een lock- of zigzagsteek af.
3. Schuif de stroken met de goede kant boven in elkaar en
rimpel de bovenrand samen in.
4. Speld de halsstrook op de goede kant langs de hals.
5. Vouw het elastische band dubbel en schuif het om de hals.
6. Stik het band smal op de kant vast; stik hierbij de halsstrook
onderuit.
7. Knip de mouwen tot ¾ lengte af.
8. Stik de mouwstroken langs de onderrand mouwen.
ROK
9. Sluit het heupstuk vanaf het beleg tot een ring.
10. Vouw het beleg naar binnen en stik het met een inslag op
belegbreedte vast, zodat er een tunnel
ontstaat.
11. Rijg elastiek door de tunnel en zet de uiteinden op elkaar
vast.
12. Zoom de tunnelopening dicht.
13. Sluit de rok tot een ring.
14. Stik met een inslag een smal zoompje in de onderrand rok.
15. Stik de zijnaden van de rokstroken.
16. Werk de onder- en bovenrand stroken met een lock- of
zigzagsteek af.
17. Rimpel de bovenrand rok en rokstroken in.
18. Speld de bovenrand van de rok en een strook op elkaar;
houd de goede kanten boven en zet de
bovenranden op elkaar vast.
19. Stik de rok met strook aan de onderrand heupstuk.
20. Stik de volgende stroken trapsgewijs steeds 2 cm boven de
onderrand van de bovenliggende
strook op de rok; houd hierbij de goede kanten boven.
CEINTUUR
21. Stik de ceintuurdelen aan elkaar tot een lange reep.
22. Stik de lange randen en uiteinden van de ceintuur op
elkaar; laat in het midden een stukje open om te keren.
23. Keer de ceintuur en zoom de opening dicht.
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