JUMPSUIT – 50440
BASIC 0 – 10 JAAR
Heerlijk zachte jumpsuit uit 1 stuk, met grote zakken,
kap en rits. Eenvouding en ruim. Het favoriete kledings–
stuk om in te luieren, voor kinderen van alle leeftijden ...

AANBELOVEN STOF
Het patroon is ontworpen voor dunne of middelzware
geweven stof.
MATERIALEN DIE NODIG ZIJN: EASY–model
Stof – 140 cm x 105/110/115/120/125/130/135/140/
145/150/155/160 cm lang
Voering – 140 cm x 39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50 cm
Boordstof – min. 60 cm breed x 30 cm voor al de maten
Rits – ca. 32/34/36/38/40/42/44/46/48/52/56/60 cm
Alternatieve stofbreedte
Stof – 110 cm x 120/130/140/150/160/170/180/190/
200/215/230/245 cm lang
Voering – 110 cm x 39/40/41/42/43/44/45/46/
47/48/49/50 cm lang
PATROONDELEN
Stof		Voering
1. VOOR
& X 2 4. KAP
&X2
2. ACHTER
& X 2 9. HALSRAND
&X1
3. MOUW
& X 2 Boordstof
4. KAP
& X 2 6. MOUWBOORD & X 2
5. ZAK
& X 2 7. BEENBOORD & X 2
		
8. ZAKBOORD
&X2
NAADWAARDE
Voeg 1 cm naadwaarde toe aan al de patroondelen, behalve
deel 9. NB! Deel 9 heeft reeds 1 cm naadwaarde.
PATROON OVERNEMEN
Open het patroonblad en kies de juiste maat.
Teken de patroondelen over op patroonpapier.
Voeg naadwaarde toe aan de patroondelen en knip ze dan uit.
Het patroon is klaar om op de stof te leggen.
PATROON UITKNIPPEN
Vouw de stof dubbel zodat de zelfkanten gelijk liggen.
Plaats de patronen op de stof, let op de draadrichting, de
draadrichting op het patroon moet evenwijdig liggen met
de zelfkant van de stof. Speld de patroondelen vast om er
zeker van te zijn dat ze niet verschuiven tijdens het knippen.
NB! wees extra voorzichtig met stoffen met een vleug, zoals
corduroy of velours. Dit wil zeggen dat de kleine haartjes allemaal in één richting, in de lengte van de stof liggen. De
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richting van de vleug is bepalend voor de kleur van de stof.
De stof moet van onder naar boven glad aanvoelen. In het kledingstuk is dan de diepste kleur zichtbaar. De patroondelen
moeten allemaal in dezelfde richting (vleug naar boven) op
de stof worden gelegd om kleurverschil te voorkomen. Hou
ook rekening met de richting van de prints of ruit op de stof
als je het patroon op de stof plaatst.
IN ELKAAR NAAIEN VAN DE JUMPSUIT
Gebruik een elastische steek als je een gebreide of elastische
stof gebruikt.
1. Vouw en strijk de zakboorden op de vouwlijn, de
verkeerde kanten op elkaar. Speld vast en naai de 		
boorden op de zak. Rek de boord uit terwijl je naait. Strijk
de naadwaarde naar onder en stik door op 2 mm van de
rand. Vouw en strijk de naadwaarde van de zak naar de
verkeerde kant, speld de zakken op het voorpant en stik
vast. Speld de rits op zijn plaats op de voorpanden, goede
kanten op elkaar. Indien de rits te lang is, maak Zoom
korter onderaan. Stik de rits vast. Strijk de naadwaarde
naar de verkeerde kant en stik door op 0,5 mm van de rand.
2. Naai de middenachternaad, goede kanten op elkaar.
Stik de schoudernaden, goede kanten op elkaar.
Stik de mouwen op de armsgaten, goede kanten op
elkaar. Stik de mouwnaaden en zijnaad, goede kanten op
elkaar. Stik de binnenbeennaden, goede kanten op elkaar,
voorzichtig waneer je aan de rits stikt.
Stik de mouw- en beenboorden. Vouw elke boord op de
vouwlijn, met de verkeerde kanten op elkaar.
Speld en stik de boorden op de been- en mouwzomen,
rek de boord uit terwijl je stikt.
3. Stik de kapnaad, goede kanten op elkaar. En stik de
voering van de kap, goede kanten op elkaar. Speld en
stik de kap en de voering op elkaar op de voorrand van
de kap. Goede kanten op elkaar. Keer de kap met de
goede kant naar buiten, en stik de rand door op 0,5 mm
van de rand. Speld en stik de kap en de voering van de
halsrand op de halsrand, goede kanten op elkaar. Laat de
halsrandvoering nog 1 cm doorlopen. Strijk de uiteinden
van de halsrandvoering naar de naadwaarde van de hals
en stik vast. Stik de halsrand door.
Meer inspiratie, tips en ideeën vind je op minikrea.dk

MAAK HET ZELF – EENVOUDIG, LEUK, SUPER SCHATTIG EN STOERE KINDERKLEDING – STAP VOOR STAP

Vertaald door – Tamara Daems – Stoffenfee.be

CREËER UW EIGEN LOOK
Geweldig 1–delig pak voor ieder kind. Alles-in-één pak,
heerlijk om te relaxen of te spelen in huis. Ook geschikt als
sportkledij of comfortabele nachtkledij voor de kleinsten.
Speel met de afwerking, stof met prints of andere details.
Dit wordt het favoriete kledingstuk van je kind en kan zowel
in de zomer als in de winter gedragen worden ...

