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Zon, maan & sterren - mouwloos vest en broekje 

Design van Schnittreif.de / Anja Müssig  

 Een beschrijving hoe je applicaties maakt, is HIER te vinden.  

   

 

Knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof.  

 

Teken de plaats waar de figuurnaden 
komen op de verkeerde kant van de 
stof. 

http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/nl/component/content/?task=view&id=262
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Vouw de stof bij ieder figuurnaadje 
met de goede kanten op elkaar en stik 
het naadje op de strepen.  

Strijk de figuurnaden naar beneden 
en stik ze aan de goede kant door.   

 

Werk de binnenbocht van de broek af 
en ook de halfronde zonnenstukken. 
Met de lockmachine gaat het 
gemakkelijker door het differentieel 
aan te trekken en dan de naad af te 
werken.  

Strijk de naadtoeslag van de halve 
cirkels naar binnen.  

 

Speld de halve cirkels op de uitsparing 
in de zijkant van de broek en stik ze 
vast. 

 

Stik het zakbeleg aan de zakingangen 
van het voorbeen. Knip de 
naadtoeslag korter en vouw het beleg 
naar binnen. Stik de zakingang aan de 
goede kant door.  
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Speld de zak met heupstuk onder het 
zakbeleg en stik de binnenzakdelen 
op elkaar.   

Stik aan de zijkant en bovenkant de 
delen op de naadtoeslagen op elkaar 
vast.   

 

Sluit de zijnaden. Vouw de naden 
naar achteren en stik ze aan de goede 
kant door.  

 

Rimpel de onderkant van de benen.  

Speld de zoomstrook met de goede 
kant aan de binnenkant van het been 
en stik het vast.  

Strijk de naadtoeslag aan de andere 
kant van de strook naar binnen, vouw 
de strook naar buiten om en stik hem 
vast.  
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Sluit de binnenbeennaden. Stik bij de 
zoom de naadtoeslag naar voren en 
stik hem met een driehoekje plat. 

 

Schuif de benen in elkaar met de 
goede kanten op elkaar. Stik de 
kruisnaad van voor tot achter tot de 
taille.  

Keer de broek.  

 

Speld het nepsplit naar binnen en stik 
deze en aansluitend de kruisnaad 
door.  
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Maak de tailleband, een beschrijving 
is  HIER te vinden.  

   

KLAAR !  

  mouwloos vest 

 

Knip alle patroondelen met 
naadtoeslag uit de stof.  

Knip de zakken en de ster zonder 
naadtoeslag.  

Het vestje kan ook gevoerd worden 
en/of met ritssluiting gemaakt 
worden.  

Het makkelijkste is het om dit vestje 
van fleece te maken.  

Indien nodig, de knooplijst 
verstevigen met vlieseline.  

http://www.farbenmix.de/joomla25/index.php/nl/component/content/?task=view&id=268


 

Seite 6 von 8  ©  farbenmix GbR Pollehn & Pollehn 

 

Speld de ster op de rug en stik hem 
vast.   

Vouw de zakingang naar binnen en 
stik hem door.  

Speld de zakken volgens de tekens op 
het voorpand en stik ze vast.  

 

Speld de capuchondelen met de 
goede kanten op elkaar. Vouw de 
voorkant naar binnen en stik hem 
door.   

Sluit de schoudernaden.  

 

Sluit de zijnaden van het vest. Vouw 
het aangeknipte beleg van de 
armsgaten naar binnen en stik ze 
vast. 
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Speld de capuchon in de hals met de 
goede kanten op elkaar.  

Vouw het beleg van het voorpand 
over de capuchonhoeken heen.  

Stik de capuchon vast.  

 

Vouw ook aan de onderkant het beleg 
naar buiten om en stik het beleg met 
een paar steekjes op zoombreedte 
vast. 

 

Knip de hoek schuin weg en de naad 
iets korter.  
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Vouw het beleg en de zoom naar 
binnen en stik het vestje rondom 
door.  

Zet knopen of drukkers naar wens 
aan.  

 

klaar ! 

 

 

 

 

 

 


