Job Title : Great British Sewing Bee_Export Edition
Client : QPL Size:253Hx201Wmm

Een mooi hemdje is een onmisbaar item in je
garderobe. Combineer het’s avonds met een
rok of draag het overdag op een spijkerbroek.
Wanneer je het zelf maakt, kun je het voorzien
van mooie details als parelknoopjes en een
kantrandje.
MOEILIJKHEIDSGRAAD:

Benodigdheden
1,5 m zijden crêpe de
Chine van 115 cm breed,
andere zuivere zijde of
fijne synthetische zijde
Bijpassend naaigaren
Drie parelmoerknoopjes
van 1 cm
1,3 m kant van ongeveer
1,5 cm breed voor langs
de zoom

et lieve geplooide frontje van dit mooie hemdje in zachtroze
satijn is verrassend eenvoudig te maken. Het bestaat uit
een apart lapje satijn dat je in vorm knipt en op het voorpand
naait voor je het hemdje verder in elkaar zet. Echte zijdesatijnen
kledingstukken als dit zijn duur in de winkel, maar gemakkelijk te
naaien. Het loont dus om zelf aan de slag te gaan.

H

STOFKEUZE

Zuivere zijde voelt heerlijk aan. In de winter is het koel, maar toch
houdt het je behaaglijk warm als je het combineert met dikkere
bovenkleding. Het zachte roze van balletschoentjes staat romantisch
en past bij de meeste andere kleuren.

Opties:
zijden crêpe de Chine – synthetische zijde – synthetische crêpe de
Chine – fijne katoenbatist

TECHNIEKEN
Dubbele zoom zie blz. 210 - Rechte naden zie blz. 211
Engelse naad zie blz. 216 – Biezen maken en vaststikken zie blz. 230-231
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500%
VERGROTEN

Patroondelen

MAAT 34
MAAT 36
MAAT 38

OOK TE DOWNLOADEN VAN:
www.quadrille.co.uk/sewingbee/patterns

MAAT 40

FRONTJE
1 x knippen aan
de vouw

VOORPAND
1 x knippen aan
de vouw

Knipschema

MAAT 42
ELK HOKJE = 1 X 1 CM

ACHTERPAND
1 x knippen aan
de vouw

Knippen
Pers de stof goed voor je gaat knippen.
UIT DE STOF:

Voorpand

Frontje

Achterpand

Knip voorpand en achterpand elk eenmaal aan de vouw.
Alle patroondelen zijn inclusief een naadtoeslag van 1,5 cm
voor de zijnaden en een zoomtoeslag van 12 mm voor de
dubbele zoom onderaan, boven aan het achterpand en de
armsgaten van het voorpand. Bij de voorhals is een zoomtoeslag
niet nodig, want die wordt afgebiesd. Het patroondeel voor het
frontje heb je later pas nodig; het frontje knip je nadat je de stof
geplooid hebt. De inslag van 6 mm bij de ronde onderrand van
het frontje komt erbij wanneer je het frontje gaat knippen, in
stap 3. De bovenrand van het frontje wordt afgebiesd.
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Werkwijze hemdje

1

NAALDPLOOITJES AFTEKENEN OP FRONTJE

Knip voor het geplooide frontje een lap van 18 x 18 cm. Geef
op de goede kant met kleermakerskrijt aan waar de naaldplooitjes
moeten komen. Trek eerst in het midden van de stof twee lijnen met
een tussenruimte van 3 cm. Trek aan weerszijden twee lijnen met een
tussenruimte van 1,5 cm. Je kunt de plaats van de plooitjes ook van
het patroon overnemen op de stof.

2

PLOOITJES STIKKEN

Vouw de stof langs de eerste lijn en stik de rand met een ritsvoetje
zo dicht mogelijk langs de vouw vast. Pers de vouw. Vouw de stof
langs de volgende lijn en stik het tweede plooitje op dezelfde manier.
Werk zo alle lijnen af. Pers de plooitjes van het midden af.

3

FRONTJE IN MODEL KNIPPEN

5

VOOR- EN ACHTERPAND AAN ELKAAR ZETTEN

Vouw de geplooide lap met de goede kant buiten precies over het
midden dubbel, tussen de twee middelste plooitjes. Leg het patroon
tegen de vouw over de plooitjes en knip het uit met langs de ronde
onderrand 6 mm extra voor een inslagje (langs de halsrand hoeft dat
niet).

4

FRONTJE VASTSTIKKEN

Pers en rijg een inslagje van 6 mm langs de hele
ronde onderrand van het frontje. Leg het frontje
met de goede kant naar boven op de goede kant
van het voorpand en rijg het vast. Stik de ronde
onderrand vanaf de goede kant door, zo dicht
mogelijk langs de vouw. Haal de rijgdraden uit.
Naai drie knoopjes tussen de middelste plooien,
het eerste 2,5 cm onder de halsrand en de andere
daaronder met een tussenruimte van 2 cm.

Sluit de zijnaden met een Engelse naad. Leg daarvoor het voorpand op het achterpand, de goede kanten buiten. Stik de zijnaden op
5 mm van de rand. Pers de naden open. Vouw de delen langs het
stiksel dubbel, zodat voor- en achterpand nu met de goede kanten
tegen elkaar liggen. Stik de naad nogmaals, ditmaal 1 cm vanaf de
vouw.
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6

BOVENKANT, ARMSGAT EN ZOOM AFWERKEN

7

KANTRANDJE VASTSTIKKEN

Stik een dubbele zoom langs het armsgat, de bovenkant van
het achterpand en de hele onderrand. Vouw, speld en rijg hiervoor
tweemaal een inslagje van 6 mm naar binnen. Stik het zoompje vlak
langs de eerste vouw vast. (De halsrand van het voorpand zoom je
niet, want die ga je straks afbiezen.)

Voor een subtiele afwerking stik je kant langs de zoom. Speld de
bovenrand van het kant achter de zoom; begin bij een van de zijnaden.
Naai de uiteinden van het kant met de hand aan elkaar. Rijg het kant
vast en stik het met een ritsvoetje vlak langs de stofrand. Haal de
rijgdraden uit.

8

BIEZEN KNIPPEN EN HALSRAND AFBIEZEN

9

SCHOUDERBANDJES VASTSTIKKEN

Knip stroken van 2,5 cm breed diagonaal uit de stof, voldoende
voor een doorlopende strook van 1,5 m lang. Knip de stroken zo lang
mogelijk en zorg ervoor dat eentje minimaal 50 cm lang is. Stik de
stroken aan elkaar tot een lange reep, met de langste strook in het
midden. Pers de naden open. Vouw de reep in de breedte dubbel
en geef het middelpunt aan. Speld het middelpunt midden op het
voorpand, de goede kanten tegen elkaar. Rijg vanaf dit punt tot het
uiteinde van de halsrand. Doe hetzelfde aan de andere kant. Stik
de bies aan de halsrand, ook weer vanuit het midden. Houd een
naadbreedte van 6 mm aan. Pers langs de rafelrand van de bies een
inslagje van 6 mm naar binnen, tegenover het vastgestikte deel. Vouw
de bies naar de binnenkant van het hemdje en speld hem vast. Naai de
bies met de hand vast langs de halsrand.

Vouw en pers langs beide rafelranden een inslagje van 6 mm.
Speld en rijg het vast. Stik het met een ritsvoetje vlak langs de
rand vast. Trek het hemdje aan en trek de schouderbandjes over
je schouders. Speld ze kruislings op de juiste lengte vast op het
achterpand. Naai ze vast en knip de uiteinden af.
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