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KRAAG HERENOVERHEMD II

© 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.

1. Speld de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en naai de 
uiteinden en de buitenkant. Knip de hoeknaden schuin af, strijk de 
naden open en keer de kraag naar de goede kant. Stik de kraag 
rondom vlak langs de rand door.

2. Speld in de bovenkraag volgens de afbeelding een plooi van 
2 mm diep die naar de uiteinden van de kraag smaller uitloopt. 
Stik de open randen van de kraag zo op elkaar dat de onderkraag 
4 mm smaller is dan de bovenkraag; knip de overtollige naad af. Zo 
krijgt de bovenkraag iets meer ruimte en blijft de kraag uiteinde-
lijk mooier zitten.

3. Vouw de naad aan de onderkant van de binnenste staander op 
de verkeerde kant en stik de naad op de afstand van het naaima-
chinevoetje vast.

4. Speld de open rand van de kraag tussen de patroontekens op 
de bovenkant van de binnenste staander en leg de binnenste 
staander en de bovenkraag met de goede kanten op elkaar. Speld 
en naai de staanders met de goede kanten op elkaar met de kraag 
tussen de staanders. Knip kleine puntjes uit de ronde naden.

5. Keer de staander naar de goede kant. Speld en naai de onder-
kant van de buitenste staander aan de hals, de goede kanten op 
elkaar.

6. Speld de onderkant van de binnenste staander nauwkeurig op 
de hals en naai de staander vlak langs de rand vast. Stik de 
staander vlak langs de rand rondom door.


