
TUNIEK VAN LISELORE FROWIJN
moeilijkheidsgraad **

Het Tuniek is origineel uitgevoerd in zwarte transparante organza zijde met ingeweven  
oranje raffia.
 Het betreft een kenmerkend ontwerp binnen haar signatuur vanwege de stofkeuze en  
het silhouet. In haar werk speelt Frowijn met lagen en prints; dit volumineuze transparante silhouet 
fungeert als bovenlaag in haar eerste collectie met gedessineerde catsuits uitgevoerd in lycra.  
Zo speelt Frowijn met het contrast tussen sport en luxe en ontstaat er een eclectisch en gelaagd  
spel tussen de transparante, wijdvallende voorgrond, en de strakke achtergrond.

OVER HET PATROON
Alle patroondelen zijn inclusief 1,2 cm naadtoeslag, tenzij anders vermeld op het patroon. Deze 
naadtoeslag is gebaseerd op gebruik van een Engelse naad. De Engelse naad is met name mooi op 
te gebruiken bij dunne transparante stoffen. Wanneer je  het tuniek wilt maken uit een zwaarder 
materiaal kan je gebruik maken van een normale stiknaad, waarbij je de naden afwerkt met een lock 
machine of zigzag steek. 
 Het patroon bestaat uit 7 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. 1,60 meter stof
garen

Knip de patroondelen uit en speld ze op de stof.
Zorg dat alle patroondelen recht van draad op de stof liggen met uitzondering van de strook 
voor afwerking van de hals, deze is schuin van draad.
De recht-van-draad lijn staat in het rood aangegeven op de patroondelen. Knip of snij de 
delen uit de stof en geef met stofkrijt de aansluit punten en overige markeringen aan.

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 Strijk de beleg delen dubbel en stik het beleg langs de kniplijn op het midden van 
  het voorpand  tot 19 cm diep.

2 Speld de zijpanden aan elkaar tussen de gemarkeerde punten.  
  Speld het vierkant tussen deze twee zijpanden vanaf de bovenkant tot aan  
  de markering, met de punt van het vierkant naar beneden. Stik het vierkant en  
  de zijpanden aan elkaar tot aan de onderste markering. Strijk de naden open  
  en verwerk ze tot een platte naad: vouw de naadtoeslag op 0,7 cm naar binnen  
  en stik door. 
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3 Vanaf de onderste markering in de zij naad tot aan de onderkant van de stof 
  verwerk je de naadtoeslag tot een split.

4 Strijk de zoom van de mouw in op 0,5 cm en vervolgens op 1 cm.
  Stik de zijkant van de mouw aan de bovenkant van het zij pand tot aan de 
  markering – let hierbij op dat de eerst markering correspondeert met de naad van 
  het zij pand aan het vierkant – herhaal dit met de andere kant.
  Vanaf de markering stik je de mouw verder dicht. Strijk de naden open en verwerk 
  ze tot een platte naad: vouw de naadtoeslag op 0,7 cm naar binnen en stik door.  
  Stik de zoom van de mouw in. 

  Herhaal deze handelingen 2-3-4 voor het andere zijpand met mouw.

5 Stik het voorpand en het achterpand bij de schoudernaden aan elkaar met  
  een Engelse naad en strijk de naad naar achter

6 Strijk de hals bies 1 cm naar binnen langs de lange kant en de twee korte kanten. 
  Stik de hals bies aan de binnenkant van het kledingstuk langs de halsronding.  
  Vouw de hals bies dubbel en stik deze aan de goede kant van het kledingstuk door 
  langs de omgestreken naadtoeslag.

7 Stik het voorpand en het achterpand aan de zijpanden met een Engelse naad. 
  Strijk de naad plat naar de zijkant. 

8 Strijk de zoom in op 1 cm en vervolgens op 1,5 cm. Stik de zoom door.

  De Tuniek is nu klaar.

© Liselore Frowijn
Het patroon van de tuniek is alleen bestemd voor privegebruik en  
niet bestemd voor commerciële of handels- doeleinde.
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