over & OVER

Bomber of cardigan met V-hals / sweater
‘Over & Over’ is een veelzijdig bovenstuk. Het patroon heeft drie opties: een middellange
cardigan met v-hals in boordstof, een bomber met v-hals, of een sweater. Alle versies hebben
een streepaccent op de mouw en schouder, en een streep in de zijnaad. Hierdoor combineer je
het stoere van een raglaninzet met de elegantie van een klassieke mouwinzet. De streep werkt
als een raglanmouw, maar je schouders zien er niet breder uit. Je kunt het patroon maken in
rekbare stof (bijvoorbeeld French Terry) of in een combinatie van rekbare en niet-rekbare stoffen (bijvoorbeeld French Terry en viscose). Zo lang er maar 1 van beide stoffen elastisch is!
STA OP JE STREPEN
De basis van het nieuwe patroon is een streep over de hele
lengte van schouder en mouw. En een bijpassende streep
van oksel tot onderrand. Dit geeft je de mogelijkheid om te
contrasteren met een andere stof. Of subtiel te accentueren
door dezelfde stof te gebruiken: dan krijgt het kledingstuk zijn
karakter enkel door de deelnaad als accent.
De snit heeft de voordelen van een raglanmouw én die van
een klassieke mouwinzet. Een raglanmouw is wat stoerder en
speelser, die functie neemt de streep voor haar rekening. Een
klassieke mouwinzet accentueert je schouderpunt en werkt
daardoor veel minder verbredend dan een raglanmouw. Over
& Over is dus een bovenstuk met een vlotte snit, zonder dat
je schouders er te breed gaan uitzien.

KIES DE JUISTE MAAT
Ga uit van de borstomtrek en heupomtrek om de juiste maat te kiezen. Bomber en sweater vallen tot op de
heupen, de cardigan valt tot onder de heupen.
De afgewerkte lengte is gemeten aan het voorpand, van schouderpunt tot onderrand.
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TIP - lengte aanpassen
De lengte van de cardigan en de sweater aanpassen naar jouw
smaak of lichaamsbouw kan heel eenvoudig. Voor tieners gaat
dit vaak nodig zijn, omdat ze wel de borstomtrek hebben van een
damesmaat maar nog niet de lengte. Wil je Over & Over graag
verkorten, knip dan onderaan het gewenste aantal centimeter van
volgende patroondelen:
1 - voorpand		
7 - beleg voorpand
2 - rugpand		
15 - versteviging beleg voorpand
6 - streep zijnaad
Wil je bijvoorbeeld een cardigan op de lengte van de sweater,
vouw* of knip dan eerst deel 1, 2 en 6 bij op de sweaterlijn. Knip
vervolgens onderaan evenveel centimeters van deel 7 en 15: gebruik de omgevouwen of afgeknipte ‘overschot’ van het voorpand
om af te tekenen. De bomber kan je niet verkorten, tenzij je ook de
rits aanpast. 			
(* zie kniptip op blz 3)
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SOORT STOF
Kies voor een printstof met een effen stof, twee effen stoffen of – voor durvers – twee prints met elkaar
gecombineerd. Voor de materiaalkeuze heb je veel mogelijkheden. De enige regel is: minstens 1 van de
stoffen moet rekbaar zijn. French Terry als basis met een streep in viscose, een streep in Punta di Roma
met een niet-rekbare basisstof, of zelfs een jacquard: we testten vele mogelijkheden en het werkt altijd.
Ook spons geeft een heel leuk effect! Zo lang of de streep ofwel de panden rekbaar zijn.

jacquard, licht rekbaar

viscose met french terry

punta di roma met viscose

2 x french terry

RANDEN AFWERKEN
Werk de stofranden niet af voor je begint met naaien: de handleiding geeft stap voor stap aan wanneer je
dat moet doen.

NAADWAARDE
Naadwaarde is overal inbegrepen in de patroondelen.

KNIPTIPS
1 // Op sommige patroondelen staat de aanduiding ‘bomber’ , ‘sweater’
en ‘cardigan‘ buiten het patroondeel, om printen per maat toe te laten
in de digitale versie. Neem deze over binnen de patroonlijnen, zodat het
patroon later nog opnieuw kunt gebruiken.
2 // Knip de papieren patroondelen in hun geheel (dus tot en met de cardigan onderaan en met beide opties aan de hals van de sweater). Vouw
onderaan om tot de juiste lijn als je een bomber of sweater maakt. Doe
hetzelfde met de hals van de sweater: maak je een bomber of cardigan,
knip dan enkel op het stuk van de afkniplijn waar de halslijn gebogen is
(zie foto) en vouw dan een driehoekje weg. Zo kan je je patroon later nog
opnieuw gebruiken in dezelfde maat maar een andere optie.

DE KLEUR VAN HET BELEG
Volgens het knipschema knip je het beleg van het voopand
(deel 7, voor bomber en cardigan) uit de contrastkleur. Dit beleg
is subtiel zichtbaar wanneer je de cardiganversie maakt, of de
bomber open draagt. Wil je het graag nog minder opvallend?
Knip het dan uit de basisstof!

Klaar? Time to show!
@aboutbluefabrics
#overandoverpattern #aboutblue
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OPGEPAST: DRUKFOUT!
Kocht je een Elegant naaibox met daarin een papieren patroon, of een gedrukt exemplaar van het patroon in de stoffenwinkel of online, dan moet
je op dit patroondeel nog een kleine correctie toepassen: er sloop helaas
een drukfout in. Verschuif de markering op je papieren patroon 1 cm in de
richting van de punt, zoals je op deze tekening kunt zien. Onze excuses!
Kocht je een digitaal patroon, dan hoef je niets aan te passen.
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8 // HALS CARDIGAN & BOMBER
8 // neck piece cardigan & bomber

48 46 44 42 40 38 36 34 32

naadwaarde inbegrepen
seam allowance included

Ware grootte van de correcte plaatsing
van de markeringen, deze tekening
kan je gebruiken om te controlen.

DIT VAK MEET
3 X 3 CM
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1 cm

8 // HALS CARDIGAN & BOMBER
8 // neck piece cardigan & bomber

48 46 44 42 40 38 36 34 32

naadwaarde inbegrepen
seam allowance included

RVD - grainline

RVD - grainline

stofvouw
fold
hals in 2 stukken
2 piece collar

FOUT
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8 // HALS CARDIGAN & BOMBER
8 // neck piece cardigan & bomber

48 46 44 42 40 38 36 34 32

naadwaarde inbegrepen
seam allowance included
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fold
hals in 2 stukken
2 piece collar

vouwlijn - folding line

vouwlijn - folding line

RVD - grainline
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fold
hals in 2 stukken
2 piece collar
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KNIPSCHEMA
> KNIP VOOR ALLE VERSIES:
■1

VOORPAND

Leg volgende papieren patroondelen klaar:
bomber: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14B - 15 - 16 - 18
sweater: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 14B
cardigan: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 15 - 18

Bomber & Cardigan: knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld.
Sweater: Vouw of knip op ‘afkniplijn sweater’. Knip 1 maal op stofvouw. Markeer middenvoor bovenaan (aan de 		
halslijn) en onderaan (aan de zoom), op de goede kant van de stof in de naadwaarde.

■2

RUGPAND
Alle versies: knip 1 maal op stofvouw. Markeer middenachter bovenaan (aan de hals) en onderaan (aan de zoom),
op de goede kant van de stof in de naadwaarde.

■3

MOUW ACHTER
Alle versies: knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld. Markeer beide delen 3 met een speldje, zodat
je straks nog weet dat dit ‘mouw achter’ is.

■4

MOUW VOOR
Alle versies: Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld.

■5

STREEP MOUW
Alle versies: Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld. Sweater: neem de markering over op de
verkeerde kant van de stof. Voor de andere versies is deze markering niet nodig.

■6

STREEP ZIJNAAD
Alle versies: Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld. Neem de markeringen boven en onder over op
de goede kant van de stof in de naadwaarde. Markeer ‘kant rugpand’ met een speldje.

■ 10

HALSBELEG RUG
Alle versies: Knip 1 maal. Duidt MA bovenaan op de verkeerde kant van de stof.

■ 11

MOUWBOORD
Alle versies: Knip 2 maal. Markeer de drie streepjes op de goede kant van de stof in de naadwaarde. (Voor
mouwboorden werkt het aanzetten erg goed als je kleine knipjes geeft in plaats van te markeren met krijt of stift.)

■ 18

HULPSTUK
Hulpstuk 18 knip je enkel uit papier.
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> KNIP VOOR DE SWEATER:
■9

HALS SWEATER
Knip 1 maal. Markeer de drie streepjes op de goede kant van de stof in de naadwaarde. (Voor een halsboord werkt
het aanzetten erg goed als je kleine knipjes geeft in plaats van te markeren met krijt of stift.)

■ 14B

SWEATERBOORD: VOOR & RUG
Knip 2 maal. Neem de markeringen over op de goede kant van de stof in de naadwaarde.

14B

9

14B

> KNIP VOOR DE CARDIGAN:
■7

BELEG VOORPAND
Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld.

■ 15

VERSTEVIGING BELEG VOORPAND

■8

HALS CARDIGAN (lees eerst de opmerking op blz. 4!)

Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld. Strijk op het beleg zoals de tekening aangeeft.
De hals van de cardigan knip je in 1 of in 2 stukken: die is afhankelijk van de maat en de breedte van de boordstof. Leg
het papieren patroondeel op de stofvouw. Het steekt dus 1 cm voorbij de rand van de stofvouw. Past het patroondeel zo
in je boordstof, dan kan je de hals in 1 deel knippen. Steekt het puntje voorbij de rand van de boordstof? Knip dan twee
keer het volledige deel 8, inclusief de centimeter naadwaarde.
Neem de markering over op de goede kant van de stof, in de naadwaarde.

8
8

8
7 7
15 15
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> KNIP VOOR DE BOMBER:
■7

BELEG VOORPAND
Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld.

■ 15

VERSTEVIGING BELEG VOORPAND

■8

HALS BOMBER (lees eerst de opmerking op blz. 4!)

Knip 2 maal, een keer gewoon en een keer gespiegeld. Strijk op het beleg zoals de tekening aangeeft.
De hals van de bomber knip je in 1 of in 2 stukken: die is afhankelijk van de maat en de breedte van de boordstof. Leg het
papieren patroondeel op de stofvouw, zoals op de foto. Het steekt dus 1 cm voorbij de rand van de stofvouw. Past het
patroondeel zo in je boordstof, dan kan je de hals in 1 deel knippen. Steekt het puntje wat uit? Knip dan twee keer het
volledige deel 8, inclusief de centimeter naadwaarde.
Neem de markering over op de goede kant van de stof in de naadwaarde.
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■ 16

BOMBERSTUKJE
Knip 2 maal.

■ 17

VERSTEVIGING BOMBERSTUKJE
Knip 2 maal. Strijk op deel 16 zoals de grijze zone aangeeft.
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BOMBERBOORD:
Ofwel knip je de bomberboord uit 1 stuk, ofwel in drie stukken: een stuk voor de rug, en twee kleinere stukken voor het
voorpand, met twee zijnaden. Het hangt er vanaf hoe breed je boordstof is, en welke maat je maakt. Knip dus alle patroondelen uit papier en doe de test: als deel 12 in 1 keer uit je boordstof geknipt kan worden, heb je deel 13 en 14A niet
nodig. Knip dus:

■ 12

BOMBERBOORD IN 1 STUK
Knip 1 maal. Neem de markeringen over op de goede kant van de stof in de naadwaarde.

OF knip

■ 13

GEDEELDE BOMBERBOORD: VOOR:

■ 14A

GEDEELDE BOMBERBOORD: RUG:

Knip 2 maal
Knip 1 maal. Neem de markeringen over op de goede kant van de stof in de naadwaarde.

12
of
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14B
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GEWONE NAAIMACHINE VERSUS OVERLOCKMACHINE
De handleiding gaat uit van het gebruik van een overlockmachine gecombineerd met een gewone naaimachine. Je
kunt Over & Over ook volledig maken met een gewone naaimachine. In dat geval voeg je telkens nog een stap toe
als je een naad maakt.
Staat er ‘stik op 1 cm en strijk de naad’ dan betekent dit:
> met overlock: stik op 1 cm met de overlockmachine en strijk de naadwaarde naar 1 kant;
> zonder overlock: stik op 1 cm met een rechte steek (niet-rekbare stof) of lichte zigzagsteek of stretchssteek
(rekbare stof). Werk de naadwaarde van beide stofdelen samen af met een zigzagsteek,
en strijk de naadwaarde naar 1 kant.

TIP:
Gebruik je een fijnere stof als basisstof, bijvoorbeeld viscose, dan kan je ook de
beide machines combineren voor de stevigheid en voor een mooie afwerking: stik
eerst op 1 cm met een microtexnaald, en werk vervolgens de naadwaarde af
met de overlockmachine.

Naaien
De foto‘s kan je vinden na de tekst.
Naaien doe je op 1 cm, tenzij anders vermeld. Opgelet:
er is 1 cm naadwaarde inbegrepen. Werk je met de
overlockmachine, dan snij je bij stikken op 1 cm dus
een stukje van de naadwaarde af.
Spelden wordt niet overal vermeld, maar is aangeraden.

DEEL 1 - VOOR ALLE VERSIES
foto‘s deel 1: vanaf blz 13
De basis van ‘Over & Over’ is een ‘trui’ met strepen in
mouwen en zijnaad, die we vanaf hier ‘basis’ noemen.
Eerst zet je die basis in elkaar, voor je de afwerking
voorziet die specifiek is voor jouw versie.
■ 1 Leg de delen 6 (streep zijnaad) op het rugpand
(deel 2) aan de zijnaden: leg de goede kanten op elkaar
en leg ‘kant rugpand’ (gemarkeerd met een speldje)
het dichtst bij de zijnaad.
■ 2 Stik op 1 cm en strijk de naadwaarde in de richting van het rugpand.
■ 3 Leg het rugpand met de goede kant naar boven
op tafel.
Bomber en cardigan: Neem een voorpand ( deel 1) en
leg het op rugpand en streep, zodat de zijnaden overeenkomen. Speld, stik op 1 cm en strijk de naadwaarde
in de richting van het voorpand.
Sweater: Neem het voorpand ( deel 1) en leg het aan 1
kant op rugpand en streep, zodat de zijnaden overeenkomen. Speld, stik op 1 cm en strijk de naadwaarde in
de richting van het voorpand.
■ 4 Herhaal aan de andere kant:
Cardigan en bomber: Herhaal stap 3 aan de andere
kant met het andere voorpand.
Sweater: herhaal stap 3 aan de andere kant van het
8

voorpand.
■ 5 Neem een deel 3 (mouw achter, gemarkeerd met
speldje) en een deel 4 (mouw voor) en leg op elkaar
aan de kortste zijkant: dit is de naad die onder de oksel
komt. Speld en stik op 1 cm.
■ 6 Strijk de naadwaarde in de richting van ‘mouw
achter’. Herhaal met de andere twee mouwdelen.
■ 7 Leg de panden klaar voor het spelden van de
mouw:
Bomber en cardigan: leg de panden met de goede
kant naar boven op tafel.
Sweater: Leg op tafel met rug- en voorpand dubbel gevouwen met de verkeerde kanten tegen elkaar, zodat
de okselstreep in het midden ligt. (Kijk goed naar de
foto) Leg het voorpand rechts en het rugpand links.
Leg de mouwen met de verkeerde kant naar boven op
tafel. Neem de mouw waarbij het deel ‘mouw voor’ aan
de rechterkant zit. Leg deze mouw op de panden in het
rechtermouwgat:
> de naad in de mouw speld je exact op de markering
onder oksel;
> de goede kanten van de stoffen liggen op elkaar.
■ 8 Speld nu de punten van de mouw vast aan de
schouderpunten van de panden. De start van de
mouwbogen (daar waar het stompe hoekje zit) speld je
tegen het ‘armsgat’ in voor- en rugpand. (Kijk naar de
detailfoto).
■ 9 Stik de mouw in het mouwgat. Opgelet: de curve
van de mouw is iets langer dan het gat waar ze in moet
passen. Dit om een goede pasvorm te garanderen en te
zorgen dat je bewegingsvrijheid hebt in je kledingstuk.
Deze ‘overschot’ verdeel je tijdens het stikken gaandeweg. De aanpak verschil naargelang het stoftype.
Hoofdstof is rekbaar:
Bij rekbare stof kan je de mouw desgewenst nog met
wat extra speldjes in het mouwgat spelden. Stik de

mouwen in de mouwgaten op 1 centimeter. Rek de
stoffen gaandeweg tegen elkaar op, zodat mouw en
mouwgat mooi in elkaar passen. Haal het speldje in de
oksel pas weg op het moment dat je daar ‘aankomt’
tijdens het stikken. Zo komt de naad in de mouw mooi
in de oksel terecht.
Hoofdstof is niet rekbaar:

afgewerkt dus nog 4 cm korter.
Merk je nu al dat Over & Over onderaan te lang gaat zijn
naar jouw smaak?
>

De sweaterversie kan je zonder problemen het
gewenste aantal centimeters bijknippen.

>

Voor de cardiganversie mag je de basis bijknippen ,
maar dan moet je evenveel centimeter bijknippen
van deel 7 en 15. (Beleg voorpand en versteviging
beleg voorpand.)

>

De bomber mag je niet bijknippen: als je dat doet,
klopt de lengte van de rits niet meer. Mocht je hem
echt te lang vinden, knip dan een paar cm 		
bij en koop een rits die evenveel cm korter is.

Zet de mouw voor een mooi resultaat in het mouwgat
met de gewone naaimachine.
Werk hiervoor eerst de mouwboog en het mouwgat af
met de overlockmachine of met een zigzagsteek.
Je kunt de mouw met een heleboel speldjes in het
mouwgat spelden en zo de overschot gelijkmatig verdelen, maar je kunt ook stikken zonder spelden. Volg
hiervoor deze methode:
>

Leg de mouw onderaan bij het stikken, en voor- en
rugpand bovenaan.

>

Duw gaandeweg wat tegen de mouw zodat er
telkens wat extra stof van de mouw mee wordt ver
werkt in de bocht van het mouwgat. (Zie foto) Doe
dit traag en zorg ervoor dat je zeker niet aan de stof
van de panden trekt. Let erop dat de stof van de
mouw niet dubbel onder de persvoet terecht komt,
anders krijg je plooitjes.

>

Op de plaats waar je de streep onder de oksel vast
stikt mag je wel aan de stof trekken, zodat de
streep wordt opgerokken ten opzichte van de
mouw. Hiermee vang je een groot deel van de
‘overschot’ op, en zorg je voor een aangename
bewegingsruimte onder de oksel wanneer je Over
& Over aan hebt.

■ 10 Herhaal aan de andere mouw en strijk de naadwaarde in de richting van de mouwen.
■ 11 Leg het rugpand met de goede kant naar boven
op tafel en leg een mouw plat. Neem het passende deel
5 (streep mouw) en leg bovenaan de trui, met de goede
kanten op elkaar. Het stompe hoekje bovenaan past
in de halsnaad, de lange streep speld je vast aan de
schouder en mouw. Stik op 1 cm en strijk de naadwaarde in de richting van rugpand en mouw.
Herhaal aan de andere mouw.
■ 12 Sluit de mouw: speld de andere kant van de
streep aan het voorpand en stik op 1 cm. Strijk de
naadwaarde in de richting van voorpand en mouw.
Herhaal aan de andere mouw.

TIP: passen
> Lengte
Je kunt de basis nu al eens passen. Voor de sweater
en de bomber zal hij nog 4 cm langer worden wanneer
je hem hebt afgewerkt. Voor de cardigan stik je straks
nog 4 cm om wanneer je hem zoomt: die versie wordt

> Mouwen
Bij de mouwen komt straks nog een mouwboord van
5 cm. Merk je nu al dat de mouwen te lang worden
samen met de mouwboord, dan mag je ze rondom het
gewenste aantal centimeter bijknippen. Vooral voor
tieners kan dit nodig zijn: de mouwlengte is getekend
voor dames met maat 32, de armen van een tiener zijn
vaak nog korter.
■ 13 In de volgende stappen zet je de mouwboorden
aan de trui. Neem een deel 11 en strijk het dubbel over
de vouwlijn, met de verkeerde kanten van de stof tegen
elkaar.
■ 14 Vouw weer open, en vouw het nu in de andere
richting dubbel, met de goede kanten van de stof op
elkaar. Speld de ingestreken vouwlijn exact op elkaar.
Stik op 1 cm, zodat je een tunneltje krijg.
■ 15 Vouw de stof met de goede kant naar buiten en
vouw weer dicht op de ingestreken vouwlijn, zodat je
een mouwboord krijgt. Zorg ervoor dat de markeringen aan de buitenkant zitten. Herhaal met de andere
mouwboord.
■ 16 Neem de basis vast bij de mouw, en verdeel het
uiteinde in vier gelijke delen. Dit doe je zo:
>a Leg de mouw plat met de ondernaad aan 1 kant.
Markeer de overkant met een speldje: dit is de
helft.
>b Leg vervolgens het speldje op de ondernaad en leg
de mouw weer plat. Markeer de hoeken links en
rechts met een speldje.
■ 17 Schuif een van de mouwboorden over de goede
kant van de mouw, tot de onafgewerkte stofranden tegen elkaar zitten. Speld de naad in de mouwboord aan
de ondernaad in de mouw. Speld de drie markeringen
aan de drie speldjes uit stap 16.
■ 18 Stik rondom op 1 cm. Doe je mouw een beetje
open ‘in de mouwholte’: de boordstof ligt onderaan,
en de verkeerde kant van de mouw ligt bovenaan bij
het stikken. Rek de stoffen tegen elkaar op bij het
9

stikken. Herhaal aan de andere mouw en strijk de naad
in de richting van de mouw.De basis is nu helemaal
klaar. Kies nu de juiste optie voor het vervolg van de
handleiding:
> bomber en cardigan: DEEL 2
> sweater: DEEL 6

DEEL 2: BOMBER EN CARDIGAN: HALS
foto‘s deel 2: vanaf blz 15
■ 1 Neem deel 8 (hals bomber en cardigan). Bestaat
de hals bij jou uit één deel, ga dan meteen naar stap
2. Bestaat jouw hals uit twee delen, leg ze dan met de
goede kanten op elkaar. Stik aan de korte kant op 1 cm
en strijk de naad.
■ 2 Strijk de volledige hals dubbel over de vouwlijn,
met de verkeerde kanten van de stof op elkaar.
■ 3 Teken aan de gebogen punt de naadwaarde op
de stof, met krijt, verdwijnstift of gumbalpen. Gebruik
hiervoor het papieren hulpstukje (18) op het patroon:
>

leg de punt van de hals aan het sterretje;

>

leg de vouwlijn van de hals gelijk met de stippellijn:

>

teken de boog.

Herhaal aan de andere kant van de hals.
■ 4 Markeer de naadwaarde (1 cm) op het voorpand,
in de punt van de V-hals, zoals op de foto. Vooral de
plaats van de punt (bolletje op de foto) is belangrijk.
Dit noemen we vanaf nu Het Punt. Markeer aan beide
voorpanden.
■ 5 Speld de halsboord nu in verschillende stappen
aan de halsopening.
>a Speld de punt van de hals aan 1 van de gemarkeerde punten uit stap 4. Zorg ervoor dat de gemarkeerde naadwaarde op de halsboord exact aansluit
op dat punt (zie foto). De onafgewerkte randen van
halsboord en hals liggen op elkaar.
>b Speld de markering van de halsboord op de plaats
waar het voorpand overgaat in de streep.
>c Speld het midden van de halsboord op MA van
het rugpand. (Bij een halsboord in twee delen, is
dit de naad in de halsboord). Op de foto ligt het
rugpand bovenaan.
>d Speld de tweede markering van de halsboord
opnieuw op de overgang tussen streep en voor
pand, en de tweede punt van de halsboord op
dezelfde manier als je in a) deed.
>e Plaats eventueel nog wat extra spelden, enkel op
de voorpanden: deze zone mag je straks niet oprekken tijdens het stikken.
■ 6 Lees deze stap eerst helemaal door en kijk goed
naar de foto’s, voor je hem uitvoert. Stik de halsboord
aan de basis met de gewone naaimachine, zelfs als
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je met de overlock werkt. Het is belangrijk dat je in
de punt van de hals de naadwaarde behoudt en niet
afsnijdt.
>a Begin met stikken exact in het gemarkeerde punt
(zie foto.)
>b Stik van aan dat punt tot aan de eerste markering
aan de streep zonder aan de stof te trekken. (Witte
stippellijn op de foto).
>c Stik van markering over het rugpand tot aan de
volgende markering terwijl je halsboord en hals
oprekt ten opzichte van elkaar. Dit zorgt ervoor
dat de halsboord bij het dragen mooi naar binnen
staat. (Blauwe stippellijn op de foto).
>d Stik het laatste stuk (van aan de markering tot
aan de tweede punt) weer zonder aan de stof te
trekken. Stop met stikken exact op de rand van
de halsboord, zodat het er aan de achterkant zo
uitziet. (Zie foto 6D).
Voor de cardigan sla je DEEL 3 ‘bomber’ over.

DEEL 3: BOMBER
foto‘s deel 3: vanaf blz 16
■ 1 Bestaat je bomberboord uit 1 deel, ga dan meteen
naar stap 2. Bestaat je bomberboord uit 3 delen,
assembleer hem dan nu tot 1 lange strook:
>

Leg deel 14 A met de goede kant naar boven op
tafel.

>

Neem deel 13 en speld dat op de hoek op deel 14A,
goede kanten van de stof op elkaar.

>

Herhaal met het andere deel 13 aan de andere
kant.

>

Stik aan beide kanten op 1 cm tot je 1 lange strook
krijgt. Strijk de naden.

■ 2 Strijk de bomberboord dubbel over de vouwlijn.
■ 3 Neem de beide delen 16 (bomberstukje) en strijk
dubbel over de vouwlijn. Vouw daarna weer open.
■ 4 Neem een deel 7 (beleg voorpand) en leg met de
goede kant naar boven op tafel. Leg hier een bomberstukje bovenop zodat de onderranden gelijk liggen,
goede kanten van de stof op elkaar. Opgelet: als de
richting van de stoftekening van je bomberstukje belangrijk is, zorg er dan voor dat ze rechtop staat, zoals
het getekende mannetje op de foto. Stik onderaan op 1
cm en strijk de naad. Herhaal met het andere belegdeel 7 en bomberstukje 16.
■ 5 Leg de bomberboord voor je met de vouwlijn
bovenaan en de onafgewerkte stofrand onderaan.
Leg beleg + bomberstukje hier met de goede kant
bovenop, in de hoek, zodat ze een rechte hoek vormen.
(Kijk goed naar de foto zodat je het juiste belegdeel aan
de juiste kant speldt: let op de punten bovenaan). Stik

aan de zijkant op 1 cm, over de hoogte van de bomberboord. Gebruik de gewone naaimachine (Kijk naar
de detailfoto). Je stikt de gestreken bomberboord dus
dicht. Herhaal aan de andere kant.
■ 6 Werk de stofrand van beleg, bomberstukje en
zijkant van de bomberboord in 1 keer af met een zigzagsteek of met de overlockmachine. Doe dit aan beide
kanten.
■ 7 Strijk de langste rand van het beleg + bomberstukje 1 cm om, over de volledige hoogte. Je strijkt in
1 beweging de naadwaarde van de bomberboord in de
richting van het bomberstukje. Herhaal aan de andere
kant.
■ 8 Doorstik het omgestreken beleg op 0,5 cm met de
gewone naaimachine. Opgepast: stop met stikken aan
de naad van het bomberstukje. Herhaal aan de andere
kant. Knip de naadwaarde bij in de punt (detailfoto).
■ 9 Leg de basis met de goede kant naar boven op
tafel. Speld de onafgewerkte rand van de bomberboord onderaan aan de basis, goede kanten van de
stof op elkaar:
>

De middelste markering van de bomberboord
speld je op middenachter.

>

De twee andere markeringen (of naden in het geval
van gedeelde bomberboord) speld je op de
markeringen in de strepen.

>

Zet de bomberstukjes met een paar speldjes vast.

Stik op 1 cm. Opgelet! Bij het stikken van de bomberstukjes trek je niet aan de stof. Bij het stikken van de
boordstof rek je de boord op ten opzichte van de stof
van de basis.
■ 10 Leg het linkervoorpand met de goede kant naar
boven op tafel. Open de rits en neem het deel zonder
trekker. Speld de goede kant van het ritsdeel op de
goede kant van de stof:
>

zie detailfoto A: de bovenste stopper van de rits
speld je net onder Het Punt.

>

zie detailfoto B: de onderkant van de rits ligt gelijk
met de vouw in het bomberstukje.

■ 11 Stik de rits op 1 cm met je ritsvoetje: start met
stikken in Het Punt en stik tot net onderaan de rits.
■ 12 Herhaal aan de andere kant, met het andere
ritsdeel. Als je aan de trekker komt, draai je met het
handwiel je naald in de stof, zet je de naaivoet omhoog,
en schuif je de trekker onder je ritsvoet door, tot je
verder kunt stikken.
■ 13 Zet nu het beleg vast aan de rits.
>a Leg het beleg op zijn plaats, over de rits heen,
goede kanten van de stof op elkaar. Je vouwt het
bomberstukje hiervoor even in de ‘tegenrichting’

van de ingestreken vouw. (Zie foto). Speld vast.
>b Stik het beleg op 1 cm: stik het korte stukje bovenaan en draai in Het Punt. Aangezien de rits tus
sen de stoffen zit, heb je hiervoor ook je rits		
voet nodig. Leg het beleg onderaan bij het stikken:
zo kan je exact zien waar Het Punt zit: aan het einde
van de stiklijn van de halsboord. Doe dit aan bei
de kanten van de rits: op de plaats waar je aan
de trekker komt, schuif je die op dezelfde manier
onder je naaivoet door als in stap 12.
■ 14 Knip de ritsoverschot weg.
Ga nu naar deel 5.

DEEL 4: CARDIGAN
foto‘s deel 4: vanaf blz 17
■ 1 Neem de twee delen 7 (beleg voorpand) en werk
de langste zijde af met een zigzag- of overlocksteek.
■ 2 Strijk 1 cm om aan de afgewerkte kant, en doorstik op 0,5 cm. Knip de naadwaarde bij in het hoekje.
■ 3 Strijk een zoom van 4 cm aan de onderrand van de
volledige basis.
■ 4 Vouw de zoom weer open en leg de basis met
de goede kant naar boven voor je. Leg het beleg hier
bovenop, goede kanten op elkaar, zodat de korte
onderkant van het beleg in de onderhoek van de basis
ligt. Speld en stik op 1 cm zoals op de foto.
■ 5 Werk de volledige onderrand van de basis af met
een zigzag- of overlocksteek, samen met het beleg.
Strijk daarna de naad van het beleg naar boven.
■ 6 Speld het beleg nu op zijn plaats, goede kanten
van de stof op elkaar. Start aan Het Punt en speld zo
naar beneden. De ingestreken zoom vouw je hiervoor
even in de tegenrichting van de plooi. De naadwaarde
tussen zoom en beleg speld je naar boven.
■ 7 Stik het beleg op 1 cm: stik het korte stukje bovenaan en draai in Het Punt. Leg het beleg onderaan bij
het stikken: zo kan je exact zien waar Het Punt zit: aan
het einde van de stiklijn van de halsboord.

DEEL 5: AFWERKING BOMBER EN CARDIGAN
foto‘s deel 5: vanaf blz 18
■ 1 Werk de onderste gebogen rand van deel 10 (halsbeleg rug) af met een zigzag- of overlocksteek.
■ 2 Speld het halsbeleg met de goede kant op
halsboord en rugpand: de markering speld je aan MA
bovenaan het rugpand. Aan de punten zorg je ervoor
dat de naadwaarde van het halsbeleg (1 cm van de
afgewerkte rand) gelijk gespeld wordt met de overgang
tussen streep en rugpand. (Zie bolletjes) Het halsbeleg
ligt dus niet helemaal plat op de halsboord gespeld,
maar dit komt goed bij het stikken: je rekt lichtjes op.
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■ 3 Werk de volledige opening en hals van je bomber
of cardigan af met een zigzag- of overlocksteek. Het
halsbeleg zet je zo in 1 beweging mee vast. Werk je met
de overlockmachine, dan mag je de stof wegsnijden
tot net tegen het stiksel dat je met de gewone naaimachine naaide. (Aan de rits van de bomber blijf je iets
verder van de naad.)
■ 4 Knip de naadwaarde in de onderhoeken bij. Knip
de naadwaarde aan Het Punt bij.
■ 5 Vouw het beleg met de goede kant naar buiten
en strijk. Bij de bomber: let erop dat je tot tegen de
rits aan strijkt, maar niet over de rits, als je werkt met
een rits met plastic tandjes. Stik het beleg aan de hals
met een kort stiksel vast aan de naadwaarde van de
halsboord, zodat het niet naar buiten flapt. Opgelet:
je stikt enkel door beleg en naadwaarde, niet door
het voorpand, zodat het stiksel op het voorpand niet
zichtbaar is.
■ 6 Strijk en speld het halsbeleg plat tegen de binnenkant van het rugpand. Stik rond de boog met een
zigzagsteek. Leg het beleg naar boven en het rugpand
naar onder tijdens het stikken, zodat je mooi de boog
kunt volgen. Let er wel op dat je de juiste garenkleur in
je spoel gebruikt: het stiksel is zichtbaar in het eindresultaat.
Voor de cardigan: ga naar stap 9.
■ 7 Trek het bomberstukje aan de binnenkant van de
bomber een klein stukje over de naad van de boordstof, en speld vast.
■ 8 Draai naar de buitenkant van je bomber. Stik exact
in de naad tussen bomberstukje en boordstof (“stitch
in the ditch”): trek de naad wat open tijdens het stikken. Als je dit nauwkeurig doet, is er niets zichtbaar van
dit stiksel in het eindresultaat. Het zorgt er wel voor
dat het bomberstukje aan de achterkant vast wordt
gezet. (Zie foto.) Je bomber is nu klaar!
■ 9 Strijk het beleg van het voorpand plat, zodat de
buitenstof een klein stukje mee naar binnen zit. Zo is
het beleg niet zichtbaar tijdens het dragen.
■ 10 Strijk en speld de zoom nog eens mooi plat. Stik
de zoom vast op 3,5 cm: gebruik een zigzagsteek bij
rekbare stof. Als je nauwkeurig op 4 cm hebt gestreken kan je – net als bij het halsbeleg – de binnenkant
bovenaan leggen bij het stikken, en net op de stofrand
van de zoom zigzaggen. Je cardigan is nu klaar!

DEEL 6: SWEATER
foto‘s deel 6: vanaf blz 19
■ 1 Strijk beide delen 14B (sweaterboord) over de
vouwlijn, met de verkeerde kanten van de stof tegen
elkaar.
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■ 2 Vouw weer open. Leg de delen B met de goede
kanten op elkaar, en speld de korte kanten op elkaar.
Zorg ervoor dat de vouwlijnen exact op elkaar gespeld
worden. Stik links en rechts op 1 cm. Strijk de vouwlijn
weer in de stof, zodat je een sweaterboord bekomt.
■ 3 Schuif de sweaterboord over de onderrand van de
basis, zodat de onafgewerkte randen van de stof tegen
elkaar liggen. Speld de naden in de boord aan de zijnaden. Speld de markeringen van de boord aan MA en MV
van de basis. Stik rondom op 1 cm, rek de stoffen tegen
elkaar op tijdens het stikken. Strijk de naad.
■ 4 Vouw en strijk de halsboord (deel 9) over de
vouwlijn, met de verkeerde kant van de boordstof op
elkaar.
■ 5 Vouw weer open. Vouw nu de korten kanten met
de goede kanten van de stof tegen elkaar. Stik op 1 cm
zodat je een cirkeltje krijg. Strijk de naad, en strijk de
vouwlijn weer in de stof.
■ 6 Schuif de halsboord over de halsopening van
de basis, zodat de onafgewerkte randen van de stof
tegen elkaar liggen. Speld de naad in de hals gelijk met
middenachter van het rugpand. Speld de andere drie
markeringen aan middenvoor, en aan de twee markeringen op de strepen.
■ 7 Stik rondom op 1 cm, rek de stoffen tegen elkaar
op tijdens het stikken. Start en stop met stikken aan
middenachter: dat stukje bedek je straks met het
halsbeleg (deel 10.)
■ 8 Werk de onderste gebogen rand van deel 10 (halsbeleg rug) af met een zigzag- of overlocksteek.
■ 9 Speld het halsbeleg met de goede kant op de
naadwaarde van de halsboord, aan de kant van het
rugpand. De markering speld je aan MA bovenaan het
rugpand. Aan de punten zorg je ervoor dat de naadwaarde van het halsbeleg (1 cm van de afgewerkte
rand) gelijk gespeld wordt met de overgang tussen
streep en rugpand. (Zie bolletjes op foto 2 van deel
5 voor verduidelijking). Het halsbeleg ligt dus niet
helemaal plat op de halsboord gespeld, maar dit komt
goed bij het stikken: je rekt lichtjes op.
■ 10 Strijk en speld het halsbeleg plat tegen de binnenkant van het rugpand. Stik rond de boog met een
zigzagsteek. Leg het beleg naar boven en het rugpand
naar onder tijdens het stikken, zodat je mooi de boog
kunt volgen. Let er wel op dat je de juiste garenkleur in
je spoel gebruikt: het stiksel is zichtbaar in het eindresultaat. Je sweater is nu klaar!
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