
OMSLAGSHAWL VAN FRANS MOLENAAR
moeilijkheidsgraad *

De omslagshawl is een iconisch ontwerp van Frans Molenaar. Het ontwerp is door de jaren heen 
uitgevoerd in diverse materialen; het is onder andere gebruikt als bedrijfskleding en voor klanten in 
een luxe variant uitgevoerd met een bont rand. De omslagshawl is te combineren met allerlei soorten 
kledingstukken en is tevens een geschikte vervanging voor een jas.

OVER HET PATROON
Alle patroondelen zijn inclusief 1 cm naadtoeslag. Het patroon bestaat uit 2 patroondelen.
De werkbeschrijving geeft de meest logische werkvolgorde aan en vraagt inzicht in patronen en 
kennis van het naaien van een kledingstuk.

BENODIGDHEDEN
3 meter stof van 1,50 meter breed die mooi is aan twee kanten
ca. 16 meter satijnen piping of paspelband

Knip het patroon uit en speld deze op de stof. Voor de bies knip je alleen de buitenste rand. 
Het is handig de shawl 2 keer te knippen en dan het binnenstuk uit één shawl te knippen, 
zodat de bies overblijft. De afgewerkte breedte van de bies is 5 cm. Bij het knippen van dit 
patroon is het belangrijk dat je de stof goed recht van draad houdt.

Als hulpmiddel kun je een draad uit de stof halen: Pik met een naald 1 draad op in de lengte 
van de richting waarin je wilt gaan knippen. Zorg er voor dat je een lusje krijgt dat je door 
kunt knippen en daarna trek je voorzichtig aan de uit te halen draad. Je uitgehaalde draad 
geeft keurig aan waar je knipt.

1 Stik de piping aan binnen- en buitenranden van de bies. Zorg er voor dat je  
  de piping niet te strak trekt tijdens het stikken, om te voorkomen dat de stof  
  gaat trekken.

2 Speld de goede kant van de bies rondom de goede kant van de shawl 
  (alleen de buitenrand) en stik de 2 lagen in het stiksel van de piping op elkaar.

3 Draai de bies om zodat de goede kant zichtbaar is. Speld de buitenrand van  
  de bies bij de piping vast of rijg het vast met rijggaren. Let er op dat de piping 
  rondom precies uitsteekt.

4 Sla de binnenranden van de bies bij de piping naar binnen. Strijk de bies goed plat 
  en speld of rijg deze vast. Let er weer op dat de piping precies uitsteekt.

5 Stik de binnenrand van de bies precies tussen piping en bies vast op de shawl.

De omslagshawl is nu klaar.
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