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Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl

Dit patroon is ontworpen door Renata de Rover in opdracht van CraftKitchen. Het patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van de ontwerper en 
bedoeld voor privégebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming is niet toegestaan. De ontwerper en CraftKitchen.nl zijn niet 
verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.

Ga aan de slag met deze leuke, vrouwelijke blouse van de Burda style met een duidelijke beschrijving bij het patroon. En 
het resultaat mag er zijn. De stof is erg fijn om mee te werken, om te dragen en helemaal hip in het modebeeld. Ik help je 
stap voor stap om de blouse te maken.

Benodigdheden
Dill Parel knopen 11mm, art. 007.201257 kleur 11 (12 stuks)
ReStyle Katoen Spikkel stof, art. 069.9070 kleur 300
Burda naaipatroon, art. 064.6632
Vlieseline H180, art. 025.231025

Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren
Patroonpapier
Naaimachine
Knopspelden
Strijkijzer
Meetlint
Potlood
Schaar
Naald

Maat
Het gebruikte Burda patroon is geschikt voor de maten 34 - 44

Werkbeschrijving (zie volgende pagina’s voor instructiefoto’s)

Stap 1: Begin met het opmeten van jezelf om te bepalen welke maat je moet gaan maken. Pak daarna het Burda patroon 
erbij en knip de juiste maat uit het papier. Speld de patroondelen op de stof en knip deze vervolgens uit.

Stap 2 - Plooien (foto 1,2): We gaan aan de slag met het maken van de plooien in de panden. Leg de plooien bij het 
achterpand in de richting van de pijl, daarna vastspelden en vaststikken. Dit doe je ook bij de voorpanden. Zie foto 1 in het 
Burda patroon en de foto’s in deze werkbeschrijving. 

Stap 3 - Pasdeel (foto 3 t/m 7): Nu gaan we aan de slag met het pasdeel (dubbel afgewerkt). Speld een pasdeel op het 
achterpant (goede kanten op elkaar). Het andere pasdeel met de goede kant op de verkeerde kant van het achterpand 
mee spelden en vervolgens vaststikken.

Strijk de pasdelen over de aanzetnaad heen, hierbij liggen de verkeerde kanten op elkaar. Bij het binnenste pasdeel de 
voorste aanzetranden omstrijken, 1 centimeter breed.

Speld het buitenste pasdeel op de voorpanden (goede kanten op elkaar) en stik ze vast. De naad naar de pas toestrijken. 
Het binnenste pasdeel bij de voorste aanzetnaden van de pas vastspelden. Aan de goede kant van de blouse de 
aanzetnaden van de pas smal doorstikken, daarbij het binnenste deel mee vaststikken. Zie foto 2 t/m 5 in het Burda 
patroon en de foto’s in deze werkbeschrijving. 

Stap 4 - Bies (foto 8 t/m 12): Na de pasdelen gaan we over op de bies. Leg de verstevigde en de niet-verstevigde biesdelen 
op elkaar, goede kanten op elkaar, de middenachternaden vaststikken en open strijken. Verstevigde en niet-verstevigde 
bies op elkaar leggen, goede kanten op elkaar, de halsrand tussen de streepjes, zie Burda patroon, op elkaar spelden en 
stikken. De naad bij het streepje inknippen, de naad inknippen , keren en strijken. Zie tekening 8 in het Burda patroon.

De verstevigde biesdelen op elkaar vastspelden en vanaf het knipje naar beneden stikken. Dit doe je ook bij de niet-
verstevigde delen. Zie tekening 9, 9a in het Burda patroon en de foto’s in deze werkbeschrijving. Daarna rijg/speld je de 
buitenrand  vast aan elkaar.

De bies langs het voor en achterpand vastspelden, vaststikken, samen aflocken en naar de voorpanden en pas toe 
strijken. Zie tekening 10 in het Burda patroon en de foto’s in deze werkbeschrijving. Stik deze naad ook smal door.

Stik de zijnaden; voor en achterpand met de goede kanten op elkaar vast spelden, stikken en locken. Naden naar het 
achterpand strijken.
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Stap 5 - Zoom (foto 13): Strijk de zoom om, inslaan, vastspelden en vervolgens vaststikken. Zie hiervoor tekening 11 in 
het Burda patroon en de foto’s in deze werkbeschrijving.

Stap 6 - Mouwen: Verdeel de stof bij de mouwkop tussen de knipjes, door middel van 2 grote-steek stiksels te maken en 
daarna in te rimpelen. Zie tekening 12 in het Burda patroon.

Stap 7 - Mouw split en manchet (foto 14 t/m 28): Knip de onderrand van de mouw bij de lijn in. Leg de splitranden tot 
een rechte rand open en speld en stik vast volgens de tekening op het splitbeleg, zie hiervoor tekening 13 in het Burda 
patroon en de foto’s in deze werkbeschrijving.

Keer het beleg naar binnen, inslaan en bij de aanzetnaad vastspelden en vaststikken. Vouw de split dubbel met de goede 
kant binnen, stik bij het einde van het split het beleg schuin. Zie tekening 14, 14a in het Burda patroon en de foto’s in 
deze werkbeschrijving.

Vouw het beleg bij de voorste splitrand naar binnen om en speld het vast. Leg de plooien bij de onderrand in de richting 
van de pijl, speld en stik daarna vast. Gebruik hiervoor tekening 15 in het Burda patroon.

Vouw de mouwen in de lengte dubbel, stik vast, aflocken en strijk daarna de naad naar de achterkant toe.

Speld de manchetten aan de onderrand van de mouwen vast met de goede kanten op elkaar en stik ze vast. Strijk de 
naad naar de manchet toe, de andere lange rand omstrijken. Zie tekening 16 in het Burda patroon en de foto’s in deze 
werkbeschrijving.

Vouw de manchet bij de vouwlijn dubbel met de goede kant naar binnen. Speld de korte randen op elkaar en stik vast. 
Knip de naden bij, de manchet bij de vouwlijn naar binnen omvouwen, vastspelden bij de aanzetrand en op de goede kant 
doorstikken.

Vervolgens maak je de knoopsgaten en zet je de knoopjes vast, kijk hiervoor naar tekening 17 in het Burda patroon en de 
foto’s in deze werkbeschrijving.

Stap 8 - Mouwen inzetten (foto 29 t/m 33): We zijn aangekomen bij het laatste onderdeel. Speld de mouwen in de 
armsgaten met de goede kanten op elkaar. Let op de knipjes, die horen op elkaar en zorg dat de plooitjes in de mouwkop 
netjes zijn verdeeld. Stik de mouwen vast en lock ze af. Zie hiervoor tekening 18 in het Burda patroon en de foto’s in deze 
werkbeschrijving.

Je blouse is klaar en is het geen beauty?? Heerlijke stof om te dragen en een mooi vrouwelijk patroon. 

Veel plezier met maken en dragen!

Liefs Renata

Instructiefoto’s
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