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De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn
bedoeld voor privé gebruik van hobbyisten. Com-
mercieel of industrieel gebruik ervan is niet toege-
staan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen,
tekeningen en foto’s zijn auteursrechtelijk bescher-
md 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.

Model 1, 4 en 14

Naai de zak met een rechte steek en werk
de naden aan de boven- en onderkant af op
een lockmachine of met een zigzagsteek.

Voor alle duidelijkheid. Het afwerken op een
lockmachine of met een zigzagsteek wordt
bij de afbeeldingen niet aangegeven.

Knip de patronen uit sweatshirt tricot zoals aangegeven in de patroondelenlijst.
Knip alle randen van de patroondelen met een naad van 1 cm.

Strijk een smalle strook tussenvoering op de naden
van de zakopening van het voorpand/voorbeen.
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1 cm

1. Speld de zak op het voorpand/voorbeen, goede kanten op
elkaar en naai de ronde naad van de zakopening. Begin de
steek op de naad in de bovenhoek van de zakopening.

3. Vouw alle naden van de zakopening op de zak en stik
ze vlak langs de rand vast. 

Vouw de zak naar de verkeerde kant.

2. Knip de naad in de bovenhoek van de zak in een
hoek van 45° in naar het eind van het zojuist genaaide
stiksel. 
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4.  Vouw de zak dubbel, de goede kanten op elkaar en naai de
onderkanten op elkaar. 

7. Stik de zijkant van de zak op de zijnaad.6. Speld en naai de bovenkant van de zakopening op de boven-
kant van de zak, goede kanten op elkaar. Werk de naden
samen af.  Begin te naaien 1 cm vanaf de rand bij de ronde
naad van de zakopening.

5.  Vouw het voorpand van het rompertje of het voorbeen van
de broek met de goede kanten op elkaar langs de aangegeven
lijn om de bovenkant van de zak te naaien.


