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© Copyright
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 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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hoofdomvang  38-40-42-44-46-48-50 cm

KNIPPEN
Leg de patroondelen 1+1a en 2 + 2a voor het knippen aan 
elkaar. Knip de patroondelen uit teddytricot zoals aangegeven 
in de patroondelenlijst. Knip alle randen van de patroondelen 
met een naad van 7 mm. Knip voor het afwerken van de voor-
en onderkant een bies van 4,5 cm breed uit ribtricot. Indien u 
de bies op een flatlockmachine met een bandgeleider naait, 
knip de breedte van de bies dan passend voor de bandgeleider.

WERKBESCHRIJVING
Steken: Naai de naden eerst met een rechte steek, strijk de 
naden daarna open en stik ze vervolgens met een flatlocksteek 
door. Naai de flatlocksteek met de coverlock van een 
flatlockmachine of met een flatlocksteek van een huishoud-
naaimachine (bijv. de honingraatsteek). Lees de aanwijzingen 
voor het afwerken met een bies op de volgende pagina.

In elkaar naaien: Speld en naai de middenbaan tussen de 
zijpanden. Werk de voor - en onderkant van het mutsje af met 
een bies. Naai de middenvoornaad, hecht de draden aan het 
begin en eind van het stiksel nauwkeurig af. Naai een paar 
rechte steekjes dwars op het begin en eind van de naad. 

BENODIGDE MATERIALEN
- 45…50 cm biologisch katoenen 
teddytricot (CO), 100 cm breed, gewicht 
360 g/m², elasticiteit 10 %

- 5 cm ribtricot (CO/EL)

PATROONDELEN        aantal

1+1a  zijpand  2
2+2a  middenbaan  1

1 2

1a

2a
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Wanneer u een kledingstuk met een bies wilt afwerken op een 
huishoudnaaimachine, gebruik dan de volgende techniek.

1. Meet de lengte van de af te werken rand op het patroon. 

2. Bepaal de lengte van de bies van tricot (elasticiteit ribtricot 
40…50%)

• Lengte van de bies langs het gezicht = 0,70…0.75 x lengte 
van de af te werken rand.

• Lengte van de bies aan de onderkant = 0.90 x lengte van de 
af te werken rand.

Let op! Omdat de elasticiteit per tricotsoort verschilt, is het 
verstandig om de lengte van de bies te controleren door eerst 
een bies op een lapje te naaien. 

3. Naai als volgt: 
• Verdeel de bies en de af te werken rand met tekens in vier 
gelijke delen. Naai de bies op de af te werken rand, de goede 
kanten op elkaar, leg de tekens op elkaar en rek de bies in de 
rondingen van de naad. Naai met een rechte steek of op een 
lockmachine.  Steek I.

• Vouw de bies om de rand naar de verkeerde kant en stik de 
bies aan de goede kant vlak langs de rand vast met een 
tweelingnaald. Steek II.

• Werk de verkeerde kant af door de overtollige stof van de 
bies voorzichtig af te knippen. 

AFWERKEN MET EEN BIES  VAN  RIBTRICOT
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Houdt u rekening met auteursrechten!

Dit patroon kunt u legaal uitsluitend van de 
website www.ottobredesign.com of via de 
online shop www.etsy.com/shop/ottobre-
design uitprinten.  Wanneer u het patroon 
via een andere weg heeft gekregen is het 
waarschijnlijk een illegale kopie en verzoeken 
wij u vriendelijk om het te versnipperen.

Wij hopen ook dat u uw gekochte patroon 
niet illegaal zult verspreiden! Wij willen 
allemaal betaald worden voor het werk dat 
wij doen, dat geldt ook voor de makers van 
dit patroon. Hartelijk dank dat u onze 
auteursrechten respecteert en daarmee 
verzekert dat wij ons werk kunnen 
voortzetten.

Copyright © 
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CONTROLEVAK 
5 x 5 cm

Stel uw 
printer in op 

100% (niet op schaal). 
Controleer de afme-
tingen van het con-

trolevak na het 
afdrukken!


