Berrefonds: Werkbeschrijving hemdje
Benodigdheden:
•
•
•

3 panden stof in tricot (zie patroon)
1 stuk biaislint op juiste lengte
eventueel 1 knoopje of andere applicatie

De patronen (voorpand en het achterpand) zijn te downloaden op onze website www.berrefonds.be.
Deze zijn inclusief 0.5cm naadwaarde.
Let er op dat je de patronen pas afdrukt na het downloaden op uw computer.
Dit om de afmetingen te respecteren.

Maat hemdje
Biaislengte

XS

S

M

L

XL

72cm

84cm

95cm

102cm

113cm

BELANGRIJK!!!
Naaien op persvoetbreedte met tricotsteek of kleine zigzag.
Respecteer deze naadwaarde van 0.5cm zodat de lengte van je biaislint voldoende lang is.

Stappenplan
Stap 1: Leg de panden met de goede zijde van
de stof op elkaar

Stap 2: Naai de schouderzijde met kleine zigzag
of tricotsteek op 0.5 cm naadwaarde
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Stap 3: Vouw het hemdje open en leg het met
de goede zijde naar beneden gericht
Vouw de mouw naar binnen (1 cm) en naai deze
vast op persvoetbreedte met kleine zigzag of
tricotsteek.

Stap 4: Leg de verschillende panden weer op
elkaar zodat de vorm van het hemdje zichtbaar
wordt en naai de zijkanten van het hemdje
dicht op 0.5 cm van de rand van de stof

Stap 5: Vouw het hemdje open en begin in het
midden van de rugzijde het biaislint vast te
spelden. Zorg ervoor dat de rand van het lint
tegen de rand van het hemdje ligt.

Stap 6: Speld het biaislint vast rondom het
hemdje, zodat je zeker weet dat je genoeg
hebt. Zorg voor een overlapping van ongeveer
1 cm aan de rugzijde.

Stap 7: Naai het stukje waar de overlapping is
vast zodat het kan opengevouwen worden
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Stap 8: Vouw de overlapping open en naai het
biaislint rondom vast op de vouw het dichtst
tegen de stofrand (rechte steek)

Stap 9: Plooi het biaislint over de stofrand heen
tot aan de goede kant van stof en speld deze
weer helemaal rond om een mooi resultaat te
krijgen

Stap 10: Naai het biaislint vast op 2mm van de
stof met rechte steek

Stap 11: Personaliseer het hemdje met een
knoopje of andere applicatie. Dit geeft het
afgewerkt geheel een “one of a kind” look.

Deze werkbeschrijving wordt beschermd door intellectuele rechten. Reproductie is slechts toegelaten ten
behoeve van het Berrefonds en mag niet gebruikt worden voor enige andere doeleinden, noch enige
initiatieven.©
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