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De werkbeschrijving is voor een tricot shirt waarvan ook de knoopbiezen
uit plattricot zijn geknipt. De werkbeschrijving is voor een zogenaamd
jongensshirt, waarbij de linker knoopbies boven zit. Wanneer u een
polosluitng in een meisjesshirt naait, verwissel dan links en rechts.
Links en rechts worden gezien wanneer u het kledingstuk aan heeft.

Als u de polosluiting van model 1 in het blad 6/2020 maakt,
gebruik dan de patronen voor de knoopbies die zijn
afgedrukt op pagina 4 van deze werkbeschrijving in plaats
van de patronen op het patroonblad van het blad 6/2020.
Print het patroon uit op A4 of Letter formaat papier. Controleer
of de instellingen op 100% afdrukken staan.
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PATROONDELEN
• rechter en linker knoopbies
• voor - en achterpand met de schoudernaden genaaid en de
hals afgewerkt met een bies
Voorbereiding: Leg de patroondelen van de knoopbiezen
op de goede kant van de stof en knip de knoopbiezen nauwkeurig uit. Houd er rekening mee dat het patroon van de
knoopbiezen inclusief een naad van 8 mm is. De knoopbiezen
zijn 16 mm breed als ze af zijn.
Knip twee stukjes tussenvoering en verstevig de verkeerde
kant van de knoopbiezen, zie de gedeeltes die donker zijn
aangegeven in het patroondelen overzicht. Strijk volgens de
patroontekens een vouw in het midden van de knoopbiezen.
Strijk de naad van het buitenste (verstevigde) deel van de
knoopbiezen naar de verkeerde kant.
Knip een strook van 16 mm breed uit tussenvoering en
verstevig de verkeerde kant van het split op het patroonteken
van het voorpand. Zie het donkere deel in het patroondelen
overzicht.
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De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld
voor privé gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel
gebruik ervan is niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk

Naaien:
1. Speld de goede kant van de knoopbiezen op de verkeerde
kant van het voorpand aan beide kanten van het splitteken,
leg de niet verstevigde delen bij het patroonteken tegen elkaar
en laat de naad aan de bovenkant van de knoopbiezen 8 mm
boven de halsbies uitsteken. Naai de knoopbiezen vast met
een naad van 8 mm, begin 8 mm vanaf de bovenkant van de
biezen te naaien en eindig bij het patroonteken aan de onderkant van de rechter bies.

beschermd materiaal en reproductie ervan op welke manier
of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan door de auteursrechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens verstaan
het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie
van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.
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2. Knip de rest van het split van het voorpand op de middenvoorlijn open tot 1 cm boven de onderkant van het split. Knip
de opening aan de onderkant van het split verder schuin open
tot het eind van de stiksels zodat er een driehoekje ontstaat
aan de onderkant van het split.
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3. Vouw de knoopbiezen dubbel, de goede kanten op elkaar
en naai een hoek in de halsnaad van beide knoopbiezen. Keer
de hoeken naar de binnenkant en vouw de knoopbiezen naar
de goede kant.
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4. Speld en naai de open rand van de rechter knoopbies (de
onderste als het split klaar is) vlak langs de rand vast op het
split, laat de onderkant van de knoopbies open. Werk de
naden aan de onderkant van de knoopbies samen af.
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5. Speld en naai de open rand van de linker knoopbies (de
bovenste als het split klaar is) vlak langs de rand op het split,
vouw de onderste knoopbies opzij tijdens het naaien.
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6. Speld het driehoekje aan de onderkant van het split op de
onderkant van de rechter knoopbies en naai het driehoekje
vast met een horizontaal stiksel.
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7. Vouw de naad aan de onderkant van de linker knoopbies
onder de bies, speld en stik een vierkantje op de onderkant
van het split.
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Als u een polosluiting maakt in model 1 van het blad 6/2020,
gebruik dan deze aangepaste patronen voor de knoopbiezen!

TARKISTUSRUUTU
CONTROLE VIERKANTJE
TESTQUADRAT
TEST SQUARE
KONTROLLRUTA
CUADRADO DE CONTROL
CARRÉ DE CONTRÔLE
5 cm x 5 cm
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