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Met het dragen van deze kimono in de heerlijke zachte badstof en het fraaie uiterlijk, de versieringen van het lint, weet ik
zeker dat je je helemaal op je gemak voelt! We gaan hem maken en ik neem je stap voor stap mee.
Benodigdheden
ReStyle Satijnlint 15mm, art. 018.28300.15 kleur 300 (3 meter)
ReStyle Satijnlint 25mm, art. 018.28300.25 kleur 300 (3 meter)
ReStyle Badstof, art. 069.9065 kleur 300
Burda naaipatroon, art. 064.5995
Overige benodigdheden
Bijpassende kleur naaigaren
Patroonpapier
Naaimachine
Knopspelden
Strijkijzer
Meetlint
Potlood
Schaar
Naald
Maat
Het gebruikte Burda patroon is geschikt voor de maten 34 - 48
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 met de
naadwaardes. Daarnaast teken je zelf nog een zakdeel, 16 centimeter breed en 18 centimeter hoog.
LET OP: Bij de mouwen knip je 11 centimeter zoom aan. Bij het zakdeel aan de bovenkant 4 centimeter zoom en de zijkant
1,5 centimeter zoom. Lock daarna eerst alle onderdelen af, om pluisjes en rafelen te voorkomen.
Stap 2 - Schoudernaden (foto 1): Stik de schoudernaden op elkaar, dun de naden uit en lock de naden af. Strijk de naden
naar het achterpand, zie tekening 1 in het Burda patroon en de . Zie uitleg boekje 1 en de foto in deze werkbeschrijving.
Stap 3 - Bies (foto 2 t/m 6): Leg de onderdelen op elkaar en stik de middenachternaad. Vouw de bies in de lengte en
stik de korte randen op elkaar. Knip de naden bij. Keer de bies, in de lengte dubbelvouwen en strijken. De open rand
dichtspelden. Zie uitleg 2, 2a in het Burda patroon en de foto’s in deze werkbeschrijving.
Speld de bies op de voorpanden en de halsrand van het achterpand vast zodat de onderranden op de zoomlijn liggen
met de goede kanten op elkaar. De streepjes van de bies liggen bij de schoudernaden. Vouw de zoom naar buiten, over de
bies heen en de bies vaststikken zoals aangegeven bij 3a in het Burda patroon en met de ondersteunende foto’s in deze
werkbeschrijving. Naad bijknippen, samen aflocken en naar de kimono toe strijken, daarna de naad doorstikken.
Stap 4 - Mouwen: Speld de mouwen in de armsgaten en stik ze vervolgens vast. Naden uitdunnen, samen locken en naar
de mouw toe strijken. Naad doorstikken zoals aangegeven bij 4 in het Burda patroon.
Stap 5 - Mouwnaden en zijnaden: Speld de voorpanden op de achterpanden vast, ook de mouw dubbelvouwen
en vastspelden. Stik de gehele lijn vast, naden uitdunnen, samen locken en naar het achterpand toe strijken zoals
aangegeven bij 5 in het Burda patroon.
Stap 6 - Mouwzoom (foto 7 t/m 13): LET OP, de zoom doen wij anders dan aangegeven in het Burda patroon. Op 12
centimeter hoogte vanaf de zoom speld en stik je rondom het brede lint erop. Daarna het smalle lint rondom, bij de
onderarmnaad leg je het lint netjes naar binnen als je het vast stikt, zoals te zien op de ondersteunende foto’s. Daarna
de zoom naar binnen vouwen zodat je nog 1 centimeter onder het lint stof houdt, de zoom op 10 centimeter breedte
doorstikken zodat je beleg vastzit.
Daarna de rest van de zoom doorstikken, zoals is aangegeven bij 7 in het Burda patroon en foto 12, 13 in deze
werkbeschrijving.

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.
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Stap 7 - Band (foto 14 t/m 19): LET OP, het band doen wij anders dan aangegeven in het Burda patroon. Stik de delen
aan elkaar en strijk de naad daarna open. Stik het lint in de lengte van de band, 2,75 centimeter vanaf de kant. Eerst de
brede, daarna de smalle.

Vouw de band dubbel in de lengte met de goede kanten op elkaar. Stik rondom stikken, maar laat een kleine opening om
te keren. Hoekjes uitdunnen, keren en de opening met de hand dichtmaken. In de naad door en door vaststikken zoals
aangegeven bij 8, 8a in het Burda patroon en foto’s in deze werkbeschrijving.
Stap 8 - Ceintuurlussen (foto 21,21,22): Maak met de hand twee ceintuurlussen aan de zijkanten van de kimono, zie
hiervoor de uitleg bij 9 in het Burda patroon en de foto’s in deze werkbeschrijving.
Stap 9 - Zakje (foto 23 t/m 30): LET OP, dit onderdeel staat niet in het Burda patroon. Vouw het beleg van de zak naar de
goede kant en stik de korte kantjes. De korte naden bij de zoom in een hoekje stikken. Keer het beleg en de naden naar
achter en stik de bovenrand op de goede kant door. Speld de naden rondom.
Speld de zakken op het voorpand, 8 centimeter vanaf de naad van de bies, 10 centimeter vanaf de zoom. Stik de zakken
vast.
Zo…..nu is hij echt klaar. De zakken heb ik toegevoegd bij het patroon, omdat het zooooo makkelijk is, zakken. Hopelijk
beleef je net zo veel plezier als ik met het maken van deze heerlijke kimono en ga je deze met nog meer plezier dragen!
Veel succes,
Liefs Renata
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