
T-SHIRT VAN ALEXANDER VAN SLOBBE – ORSON + BODIL
moeilijkheidsgraad *

Het T-shirt is voor Alexander van Slobbe de ultieme vorm. Dit specifieke patroon dateert uit 1988, 
het is het eerste patroon wat van Slobbe heeft ontwikkeld voor zijn label Orson + Bodil.  Het patroon 
is in zijn eenvoud een perfect ontwerp om uit te voeren in verschillende soorten materialen, zowel in 
rekbaar als niet rekbare stof. Het T-shirt zal in ieder materiaal een andere uitstraling hebben.

OVER HET PATROON
Alle patroondelen zijn inclusief naadtoeslag, deze naadtoeslag verschilt per materiaal.  
Let op of je het patroon voor rekbaar of niet rekbare stof gebruikt.
 Het patroon bestaat uit 4 verschillende patroondelen. De werkbeschrijving geeft de  
meest logische werkvolgorde aan en vraagt inzicht in patronen en kennis van het naaien van  
een kledingstuk.

BENODIGDHEDEN
ca. 1,20 meter stof 
garen

Knip de patroondelen uit en speld ze op de stof. 
Zorg dat alle delen recht van draad op de stof liggen, met uitzondering van de hals bies en 
manchet, deze moeten schuin van draad uit de stof worden gehaald. 
De recht-van-draad lijn / schuin-van-draad lijn is aangegeven op de patroondelen in het rood. 
Knip of snij de delen uit de stof.

GEWEVEN STOF // NIET REKBAAR
Wanneer je gaat werken met een geweven dunne stof kun je gebruik maken van een 
Engelse naad. Hiervoor gebruik je het patroon inclusief 1,2 cm naadtoeslag aan zijnaden, 
schoudernaden en zoom en 1 cm naadtoeslag aan hals ronding en mouw uiteinde. De 
verfijning van het T-shirt zit in de afwerking. Gebruik een kleine steekgrootte voor het 
doorstikken van naden en zorg dat je nooit meer dan een millimeter van de rand stikt. 
Nauwkeurig strijken zal je werk een stuk makkelijker maken.

De Engelse naad is een dubbele naad waarbij de rafelrand in de naad weggewerkt wordt: Leg 
de stof met de verkeerde kant op elkaar. Stik de naad op 5 mm. Strijk de naad open en leg de 
goede kanten van de stof op elkaar. Stik de naad op 7 mm.

1 Stik de schoudernaden en strijk ze naar het voorpand – bij gebruik van wol kun je er 
  voor kiezen om deze naad op het voorpand door te stikken vlak langs de naad.  
  De naad zit dan gefixeerd en het shirt zal mooi in vorm blijven.
2 Strijk de manchet dubbel en strijk aan 1 kant ook de naadtoeslag naar binnen. 
  Stik de manchet eerst aan de binnenkant van het kledingstuk aan de mouw.  
  Strijk de naadtoeslag naar de manchet, vouw deze dubbel en stik vervolgens op  
  de goede kant van het kledingstuk de manchet door.
3 Strijk 1 cm van de hals bies naar binnen. Bij het prepareren van de bies kan je het  
  al een beetje in de vorm van de hals ronding strijken. Meet de ronding van de hals 
  uit voor de hals bies, stik deze in een schuine naad aan elkaar. Stik de hals bies  
  aan de binnenkant van het kledingstuk langs de hals. Strijk de hals bies naar  
  de goede kant van het kledingstuk en stik deze door.
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4 Stik de zijnaden dicht en strijk ze naar het voorpand.
  Let op dat je bij de ronding van de aangeknipte mouw een wat smallere naad stikt, 
  zodat de ronding niet gaat trekken. 
  Bij gebruik van wol kun je er voor kiezen om deze naad op het voorpand door te 
  stikken vlak langs de naad. De naad zit dan gefixeerd en het T-shirt zal mooi  
  in vorm blijven.
5 Strijk de zoom eerst op 0,5 cm. Strijk de zoom nogmaals om op 1,0 cm.  
   Stik de zoom door – wanneer je een wat zwaardere kwaliteit wol gebruikt is  
  het mooier om de zoom 1 keer om te strijken en met de hand met een onzichtbare 
  steek vast te zetten.
6 Pers de ronding ter hoogte van de oksel plat en rek deze zo ver mogelijk uit in  
  een rechte lijn, eventuele trekking in de stof zal hiermee verholpen worden en  
  de aangeknipte mouw zal mooi in vorm blijven. 

Het shirt is nu af.

GEBREIDE STOF // REKBAAR
Wanneer je gaat werken met een rekbaar breisel werk je de naden af met de lockmachine. 
Je gebruikt het patroon inclusief 0,7 cm naadtoeslag rondom het patroon en 2,5 cm zoom. 
Doorstikken gebeurd met een coverlockmachine, deze machine zorgt dat de rekbare 
eigenschap van het materiaal behouden blijft.

1 Lock de rechter schoudernaad en strijk deze naar het voorpand.
2 Strijk de manchet dubbel, lock de manchet dubbel aan de rechter mouw en strijk  
  de naadtoeslag naar het pand.
3 Strijk de hals bies dubbel en lock deze langs de hals ronding. Strijk de hals ronding  
  plat met de naadtoeslag naar het pand.
4 Lock de linker schoudernaad en strijk deze naar het voorpand.
5  Strijk de manchet dubbel, lock de manchet dubbel aan de linker mouw en strijk  
  de naadtoeslag naar het pand.
6 Lock de zijnaden dicht en strijk deze naar het voorpand. 
7 Strijk de zoom in op 2,5 cm
8 Stik de zoom door met de coverlockmachine
9 Stik de naad van de hals bies door met de coverlockmachine

Het T-shirt is nu af.

© Alexander van Slobbe
Het patroon van het T-shirt is alleen bestemd voor privégebruik  
en niet bestemd voor commerciële of handels- doeleinden
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