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POLOSLUITING

knoopbiezen naar de verkeerde kant.

Deze polosluiting is genaaid in een Henley shirt van sweater tricot.
De knoopbiezen zijn van een dunnere plattricot. De werkbeschrijving is voor een herenshirt met de knopen op de rechter kant.
Als u de polosluiting voor een vrouw maakt, verwissel dan rechts
en links in de werkbeschrijving.

3. Speld de goede kant van de niet verstevigde kant van de rechter
knoopbies op de verkeerde kant van de rechter splitrand. Naai
de bies vast met een naad van 1 cm, begin en eindig het stiksel
1 cm vanaf de boven- en onderkant van de bies.
4. Vouw de knoopbies dubbel, de goede kanten op elkaar en naai
een hoek bij de halsrand van de bies.
5. Keer de knoopbies naar de goede kant. Vouw de naad van de
verstevigde kant van de bies naar de binnenkant, speld en naai de
bies vlak langs de rand op het split. Let op dat de onderkant van
de knoopbies open blijft. Naai de linker knoopbies op dezelfde
manier.
6. Stik de vouw en de bovenkant van beide knoopbiezen vlak
langs de rand door.
7. Vouw de knoopbiezen aan de onderkant van het split zo dat
de linker (=bovenste) knoopbies op de goede kant van het
voorpand en de rechter knoopbies (=onderste) op de verkeerde
kant van het voorpand zit en naai het driehoekje dat bij het open
knippen is ontstaan tussen de onderkant van de knoopbiezen.
8. Speld de knoopbiezen in de juiste vorm en naai een vierkantje
op de onderkant van het split. Naai een kruis van hoek tot hoek
in het midden van het vierkantje.

PATROONDELEN
• knoopbies x 2
• voor- en achterpand, met de schoudernaden genaaid en de hals
afgewerkt met een bies.
Voorbereiding: Knip de knoopbiezen met een naad van 10 mm.
1. Strijk een stukje tussenvoering aan de verkeerde kant van het
voorpand op de opening van de polosluiting. Naai volgens de
patroontekens een hulpstiksel langs de sluiting. Knip het split open
op de middenvoorlijn tot 10 mm vanaf de onderkant van het split.
Knip schuin naar de hoeken van het hulpstiksel, zo ontstaat er
een driehoekje in de onderkant van het split. Afgewerken de hals
met een bies.
2. Strijk de tussenvoering op de knoopbiezen. Vouw de knoopbiezen
volgens de patroontekens dubbel, de verkeerde kanten op elkaar
en strijk de vouw. Strijk de naad van de verstevigde helft van de
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