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Een beter zicht op de shirts !
Om de shirts nog beter te kunnen bekijken werd het boek uitgerust met een 3D-app.
Dankzij deze fantastische tool kun je de shirts in dit boek aan alle kanten bewonderen!
1. Download de gratis SCAN3D-app op je tablet of smartphone.

Je vindt de app voor iOS of Android op www.scan3d.be/app
2. Open de app en richt je toestel op de pagina’s met dit symbool:
3. Toegang tot internet is noodzakelijk bij het scannen.
4. Bekijk het shirt in 360° door het boek rond te draaien of door

je toestel rond het shirt te bewegen!
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DIT BOEK TELT MEER DAN 250 COMBINATIEMOGELIJKHEDEN. WIJ HEBBEN VOLGENDE 17 SHIRTS GEMAAKT:

01

04

07

YOKO

Ba, zie p. 40

NORA

BiMeLei, zie p. 46

MILA

BiMiLe, zie p. 52

02

05

08

MILA

BeMa, zie p. 42

ALICE

BoMoi, zie p. 48

ALICE

BiLou, zie p. 54

03

06

09

NORA

BoMe, zie p. 44

MILA

Bi, zie p. 50

MILA

BiMu, zie p. 56

OVERZICHT VAN DE UITGEVOERDE MODELLEN
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NORA

BaMoi, zie p. 58

ALICE

BoMiLau, zie p. 64

ALICE

BiMeLoi, zie p. 70
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YOKO

BiMo, zie p. 60

NORA

BaMaLai, zie p. 66

NORA

BaMiLo, zie p. 72

12

15

MILA

BiLiMu, zie p. 62

MILA

BiMoLa, zie p. 68
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Een shirt
voor iedereen

VOORWOORD

Ik hou van jurken. En jullie blijkbaar ook, want het jurkenboek werd een succes. Talloze prachtige jurken en blije
gezichten heb ik al gezien. Een boek over shirts vond ik
dan ook een waardige opvolger. Vooral omdat ik het niet
zo eenvoudig vind om een leuk shirtpatroon te vinden.
Dus omdat het soms wat te fris is voor een jurk, je met een
broek nu eenmaal gemakkelijker fietst of je gewoon liever
eens wat afwisselt, heb ik nu een boek gemaakt met leuke
topjes en vrouwelijke shirts. Eenvoudige, stijlvolle modellen met veel keuze en variatie.
Ook dit boek biedt je een waaier aan patroondelen waarmee
je zelf je ideale shirt kunt samenstellen. Wil je het sober of
met alle toeters en bellen? Een felle kleur of een rustig motiefje? De shirtwereld ligt aan je voeten. Neem een lekker
drankje en blader eens door het fotoboek voor wat inspiratie of neem een kijkje op mijn favoriete pagina: het tekeningenoverzicht van alle maakbare varianten. Kies je voorpand,
je rugpand, je mouwafwerking en verfijn dit eventueel met
een kraag, een accent of een speciale onderrand.
Ik hou er enorm van om zelf kleding te maken. Ik kan iets
maken wat me perfect past, in de stof die ik het mooist
vind, kwaliteitsvol en toch betaalbaar, ik weet dat het kledingstuk op een menswaardige manier gemaakt werd en het
is nog eens leuk om te doen ook!
Ik hoop van ganser harte dat dit boek jou ook dat fijne
gevoel kan bezorgen. En dat je geniet van het hele maakproces van je shirt!

Evelien Cabie
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Hoe gebruik je dit boek?
Heb je het shirt gevonden dat je wilt maken? Goed! Nu
kun je op zoek gaan naar de juiste patroondelen. Kijk in
het overzicht hieronder welke patroondelen je nodig
hebt. Je kunt kiezen uit vier voorpanden met elk vier
kraagafwerkingen, vier rugpanden, zeven mouwafwerkingen en acht extra's. De voorpanden hebben een naam
gekregen. De overige patroondelen hebben zoals in het
vorige boek een code: B voor de rugpanden, M voor de
mouwen en L voor de kraagjes. De extra’s staan apart.
Zo krijgt jouw shirt een leuke, unieke naam waardoor je
met onderstaand schema ook snel op de patroonbladen
de juiste delen kunt terugvinden.

ST E L Z E L F
JE SHIRT SAMEN
MET DEZE LOSSE
O N D E RD E L E N

-

Li

La

Je kiest dus eerst een van de vier voorpanden: Mila met
ronde hals, Nora met V-hals, Alice met overslaghals of
Yoko met watervalhals.
Dan kies je de mooiste rug: afgerond (BI), met V-hals
(BA), met overslag (BO) of met knoopjes (BE).
Vervolgens bepaal je wat met de mouwen wilt doen:
zonder mouw (met beleg), met kapmouw (MI), met
korte mouw (MA), met driekwartmouw (ME), met lange
mouw (MO), met geplooide pofmouw (MU) of met
wijde mouw (MOI).

Le

-

Lo

Lei

KRAAG

+
+

VOORPAND
MIL A

VARIANT MIL A

NORA

RUGPAND

ruglint

knoop op rug

AFWERKING RUG

Bi

+

AFWERKING ONDER

Ba

Lai

11

GEBRUIK

Tot slot kies je er eventueel nog een kraagje erbij. Voor
het ronde Mila-shirt heb je de keuze uit de ronde kraag
(LI), de geplooide kraag (LA) of de rechtopstaande kraag
(LE); voor het Nora-shirt met V-hals kun je kiezen uit
de vrouwelijke kraag (LO), de puntige kraag (LEI) of de
grote kraag (LAI); het Alice-shirt kun je combineren met
de splitkraag (LAU), de puntkraag (LOU) of de doorlopende kraag (LOI). Er zijn geen kragen voor het Yokoshirt. Alle shirts kunnen natuurlijk ook zonder kraag
(met beleg of bies) worden afgewerkt.
Wil je nog net dat ietsje meer? Dan kun je ervoor kiezen
om de onderrand af te werken met een ronde split, een
rechte split of een split met verschillende lengte voor- en
achteraan, of om een lint in de taillelijn te naaien. Bij het
rugpand met V-hals kun je een lint innaaien, bij het rug-

-

Lau

Lou

pand met ronde hals kun je een rugsplit maken en het
Mila-shirt met ronde hals kun je afwerken met een gedrapeerd stuk stof of met een middenstrook.
Om alle patroondelen gemakkelijk te kunnen terugvinden, wordt op de patroonbladen gebruikgemaakt van
volgende kleurcodes:
- voorpanden: grijsgroen
- rugpanden: rood
- mouwen: purper
- kragen en extra’s: oker
De halsbelegdelen zijn aangeduid op de patroondelen
van voor- en rugpanden, de mouwbelegdelen staan apart.
Naadwaarde is niet inbegrepen in de patroondelen.

Loi

KRAAG

+
+

MOUWEN

VOORPAND
ALICE

-

YOKO

RUGPAND
Bo

+

AFWERKING ONDER

Mi

Be

+

Ma

Me

Mu

Mo

Moi

fotoboek
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YOKO

14
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Een shirt met watervalhals staat iedereen. Het is flatterend
en stijlvol. Combineer je dit shirt met een Ba-rug met
V-hals, dan kun je spelen met de rugdetaillering.
Gebruik een lint, glitterbandje of grote strik
en geef persoonlijkheid aan je shirt.

16

02

MILA
BeMa

17
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W E RKWI J Z E

HALSAFWERKING

SHIRT

5. Speld en stik de schoudernaden van het voor- en rugpand met
1. Knip de stof en markeer de verkeerde kant van je stof met een

de goede kanten op elkaar en strijk de naden open.

krijtstreepje. Geef een markering of een klein knipje (2 à 3 mm)
voor de pastekens aan de randen. Vergeet zeker niet de MV en MR
naad te markeren! Geef de punt van de borstnepen aan met een
draad in een contrasterende kleur en teken een krijtlijn tussen de
merktekens aan de rand en de punt van de borstneep. Werk alle
randen van je shirt af met de overlock of met een zigzagsteek, behalve de halsranden, de armsgaten en de belegdelen.

2. Stik de borstnepen in het voorpand. Knoop de uiteinden van de
draden aan de punt handmatig vast met enkele knoopjes. Pers de
borstnepen aan de verkeerde kant naar de onderzoom toe.

3. Koos je voor het Alice-shirt of de BO-rug met overslag, werk
dan eerst de afgeronde randen af met een babyzoom. Plak een in
de lengte in tweeën gesneden fijne strook naadband over de volledige naad (zie p. 36) en werk af met de babyzoom zoals aangegeven
op p. 29. Doe dit voor beide panden.

Koos je voor het Mila-shirt met draperie-inzetstuk (zie p. 117) of
het Nora-shirt met grote LAI-kraag (zie p. 105), werk dan eerst
het inzetstuk af en speld de schoudernaden van het bijkomende
stuk op de schoudernaden van je voorpand (verkeerde kant op
goede kant voorpand) zoals aangegeven. Stik dan de schoudernaden van voorpand en rugpand aan elkaar.

6. Koos je voor het Yoko-shirt met watervalhals, werk dan de halsrand van het voorpand af met zigzag of overlock. Speld en stik het
halsbeleg van het rugpand (of werk de halsrand af met een bies).
Leg de schoudernaden van voor- en rugpand met de goede kanten
op elkaar en met het merkteken op de schouder van het voorpand
gelijk met de halsrand van het rugpand.

4. Koos je voor een afwerking met bies of voering, strijk dan naadband langs je armsgaten en halsopening.
Vouw het aangeknipte belegvan het voorpand over het rugpand
zoals aangegeven op de tekening. Speld en stik de schoudernaden.

DE SHIRTS – DE BASIS

Vouw je knopenpat dubbel (goede kanten op elkaar) en naai onderaan dicht.
Knip de hoek onderaan bij en keer.

11. Maak eventueel de kraag (zie p. 96). Speld

7. Koos je voor het Alice-shirt of de BO-rug, leg dan de panden
op elkaar zoals aangegeven op de tekening en geef een voorlopig
stiksel op 0,5 cm van de rand.

8. Verstevig de halsbelegdelen. Werk de buitenranden en zijranden
af met zigzag of overlock.

9. Speld en stik de schoudernaden van het rugbelegdeel aan het
voorbelegdeel. Pers de naden open.

en stik het halsbeleg (en eventueel de kraag)
aan de halsrand: leg het shirt met de goede
kant van het voorpand naar je toe, speld de
kraagdelen op de halsrand met de goede kant
naar boven en de merktekens gelijk met de
schoudernaden, en middenvoor zoals aangegeven bij de kraag. Speld hierover je halsbelegdeel met de goede kant naar onderen, er
goed op lettend dat je kraag netjes blijft liggen. Je kunt eventueel de kraag eerst vastrijgen op je voor- en rugpand. Stik alle lagen
rondom vast. Voor de knopenrug stik je de
rand van je knopenpat mee en knip je de
hoekjes bij voor het keren. Geef een knipje
in de punt van de V-hals tot tegen het stiksel
als je koos voor het Nora-shirt of de Ba-rug. Doe dit ook bij de
BA-rug in de hoekjes van de hals.

12. Pers de naad naar het beleg toe en stik de
naadtoeslag van alle lagen vast op het beleg op
ongeveer 3 mm van de rand van het beleg, om
te voorkomen dat je beleg opkrult en zichtbaar wordt bij het dragen.

10. Koos je voor de knopenrug BE, volg dan de volgende extra
stappen.
Verstevig het knopenpat, vouw het dubbel (met de
goede kant naar buiten) en pers. Werk 1 lange en
de onderste korte zijde af met je overlock of zigzagsteek.

Vouw open en naai één
zijde aan je rugpand. Zigzag of overlock de rand.

Naai de andere kant van je knopenpat met de bovenzijde aan de korte
kant van het beleg van je rugpand.
Doe dit voor beide rugpanden.

Als je koos voor het Nora-shirt
met V-hals, de BA-rug met V-hals
of de BO-rug met overslaghals, ga
dan ter hoogte van de punt/hoek
tot 0 mm en verbreed dan weer
naar 3 mm
tegenstiksel
vanaf de rand.

13. Dun de belegrand 5 mm uit. Geef kleine
knipjes in de ronding van de hals tot tegen het
stiksel zodat de rand mooi rond je hals kan
vallen (hoe sterker de boog, hoe meer knipjes
en hoe dichter tegen elkaar).
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B E DA N KT !
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Stefanie, Evelien en vooral Heidi van Lannoo om mij de kans te geven

Registreer u op onze website en we

dit boek te schrijven, bedankt voor de begeleiding en de steun.

sturen u regelmatig een nieuwsbrief

Katy van Clair Obscur voor alweer pareltjes van foto’s.

met informatie over nieuwe boeken

Leen van quod. voor de vorm. voor de prachtige lay-out.

en met interessante, exclusieve aan-

Mijn man en kinderen voor de tonnen geduld en het grote enthousiasme,

biedingen.

zonder jullie was dit niet gelukt!
Caroline voor haar geweldige steun in alles, altijd cheerful!

Als u opmerkingen of vragen heeft,

Kathleen voor haar naaiadvies.

dan kunt u contact nemen met onze

Greetje voor het begeleiden en bijschaven van mijn patroontekentalenten.
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A’Mabelle

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch
of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De auteursrechten voor alle modellen en patronen zĳn
eigendom van Evelien Cabie. De modellen en patronen
in dit boek mogen dan ook niet gekopieerd worden of
voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Indien u een workshop wilt organiseren rond deze modellen, gelieve contact op te nemen met redactielifestyle@lannoo.com.

