


Patroon Sweater Flip de Beer

BENODIGDHEDEN:

- 25 cm dunne fleece stof (of andere rekbare stof) stofbreedte 150 cm
- klein stukje stof voor applicatie circel in afwijkende kleur
- Vliesofix voor applicatie
- naaigaren
- tricotnaald en evt. een tweeling naald

PATROONDELEN

A. Voorpand 
B. Achterpand
C. Mouw
D. Circel applicatie voor op voorpand
E. Letter ‘F’ voor op applicatie circel
F.  Beleg voorpand onder
G. Beleg achterpand onder
H. Halsbeleg voor
I. Halsbeleg achter

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

WERKWIJZE
- Print dit patroon uit op normaal wit (80gr/m3) papier, let op dat uw printer instellingen      
staan op 100% (niet schalen).
- Knip de patroondelen uit.
- Leg de patroondelen op de (enkele) stof, knip mouwdeel C 2x.
- Speld de delen vast op de stof
- Knip de delen uit de stof met rondom een naadtoeslag.
- Naai de sweater in elkaar.

Teken de applicatiecircel en letter ‘F’ in spiegelbeeld over op de papierzijde van de Vliesofix. 
Knip uit en strijk op de achterkant van de stof en strijk vervolgens de circel op het voor-
pand, en de letter ‘F’ op de circel. Naai de letter en circel rondom vast met een zigzag- of 
feston steek.
Werk de belegdelen evt. af met een tweeling naald, je krijgt dan een dubbel stiksel aan de 
bovenkant en aan de achterkant een zigzag steek.

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