


Patroon Pyama Flip de Beer

BENODIGDHEDEN:

- 50 cm flanellen stof (stofbreedte 150 cm)
- 50 cm elastiek (o,5 cm dik)
- 3 knoopjes
- naaigaren

PATROONDELEN

A. Voorpand pyamajasje
B. Zak pyamajasje
C. Achterpand pyamajasje
D. Halsbeleg achterpand pyamajasje
E. Kraag pyamajasje
F.  Mouw pyamajasje
G. Voorbeen pyamabroek*
H. Achterbeen pyamabroek*
* let op, delen G en H staan in twee delen op het patroonblad, plak deze delen aan elkaar.

ALGEMEEN
De patroondelen zijn ZONDER naadtoeslag, knip zelf uw naadtoeslag aan.

WERKWIJZE
- Print dit patroon uit op normaal wit (80gr/m3) papier en knip de patroondelen uit.
- Plak de delen G en H op de aangegeven tekens aan elkaar.
- Leg de patroondelen op de (dubbelgevouwen) stof, leg delen C en E aan de stofvouw.
- Speld de delen vast op de stof
- Knip de delen uit de stof met rondom een naadtoeslag.
- Naai de pyama in elkaar.

Copyright 2011 Jeanneke.com
Dit patroon mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden
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