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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.

Hoe leuk is deze pyjama! De pyjama is samengesteld uit twee Burda easy patronen, met wat nodige aanpassingen. Ga 
ook aan de slag met dit patroon en maak je eigen hippe pyjama! Ik neem je stap voor stap mee in deze werkbeschrijving. 

Benodigdheden
ReStyle Broderie stof, art. 069.9066 kleur 776
ReStyle Pyjama elastiek, art. 015.99900.25 kleur 089
Sandra parelmoer knopen 13mm, art. 007.CARD031 (4 stuks)
Oaki Doki Paspelband tricot elastisch 10mm, art. 017.1232 kleur 113
Burda naaipatroon broekje, art. 064.6199
Burda naaipatroon blouse, art. 064.2691
Vlieseline H180, art. 025.231025

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

Maat
Het Burda patroon voor de blouse is geschikt voor de maten 38 - 48
Het Burda patroon voor het broekje is geschikt voor de maten 34 - 44

Werkbeschrijving pyjama broekje (zie laatste pagina’s voor instructiefoto’s)

Stap 1 (foto 1,2): 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. Teken bij onderdeel 1 6 centimeter vanaf de zijnaad, bij 
taillelijn en 6 centimeter vanaf onderrand, een schuine lijn zoals te zien op de foto. Dat is je zak-ingang lijn. Teken 
daarna 2 zakdelen, deze tekeningen hebben wij al voor je getekend op A4 en deze staan op CraftKitchen. Knip daarna 
alle patroondelen uit de stof. LET OP: het patroon is zonder naden, deze moet je er zelf nog bij rekenen en aanknippen. 
Voor de zijnaden en tussenbeennaden is dit 1,5 centimeter. Voor de bovenrand, onderrand, kruisnaad en ruche is dit 1 
centimeter. 

Stap 2 - Zakken (foto 3 t/m 10): Knip 2 stroken Vlieseline van 25 x 1 centimeter en strijk het langs de zakingang aan de 
verkeerde kant van de stof. Speld en stik het paspelband , 1 centimeter, op de goede kant van de zakingang. Speld het 
kleinste zakdeel op de goede kant over het paspelband. Draai je werk om en stik het zakdeel vast door middel van te 
stikken op het stiksel wat je ziet. Zakdeel naar de binnenkant vouwen en strijken. Stik de zakingang smal door. 

Speld en stik het andere zakdeel , de grote, vast aan het zakdeel. Buitenrand aflocken en de bovenrand, zijnaden 
vaststikken aan het voorbeen.

Stap 3 (foto ): Speld de zijnaden en tussenbeennaden op elkaar, vaststikken, samen aflocken en strijk de naden naar het 
achterpand zoals aangegeven bij tekening 1 in het Burda patroon.

Stap 4 - Kruisnaad: Keer 1 broekspijp, schuif in elkaar met de goede kant op elkaar. Stik vast en lock samen af, gebruik 
hiervoor tekening 7 en 7a uit het Burda patroon.

Stap 5 - Tailleband (foto 11): Leg de banddelen met de goede kanten op elkaar. Stik 1 zijnaad, de andere tot de helft, 
zodat we een opening houden voor het elastiek. Strijk de naden open en vouw de band om en weer strijken, zoals 
aangegeven bij tekening 8 in het Burda patroon. Bouw de band dubbel met de verkeerde kanten binnen, op de goede 
kant van de broek aan de taille vastspelden en vaststikken. De opening van de band komt aan de binnenkant. Band 
vaststikken, samen aflocken en de band naar boven toe leggen, bekijk foto 11 en tekening 9 in het Burda patroon.
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Stap 6 - Tunnel met elastiek (foto 12): Rijg het elastiek met een veiligheidsspeld in de band, stik daarna vast op de 
gewenste maat. Daarna de opening met de hand dicht naaien, zie hiervoor tekening 10 in het Burda patroon en foto 12.

Stap 7 - Ruches (foto 13 t/m 16): Voor- en achterpand van ruche rondom aan elkaar stikken. Strijk vervolgens de naden 
open. Ruches bij de vouwlijn dubbelvouwen met de verkeerde kant binnen en daarna strijken zoals aangegeven bij 
tekening 11 en 11a uit het Burda patroon.

Nu gaan we de ruches rimpelen. Stik 2 grote steek-stiksels naast elkaar, aanrimpelen tot de wijdte van de pijpen. Vast 
spelden met de naden netjes op elkaar en vaststikken. Samen aflocken, naad naar boven strijken en smal doorstikken 
zoals aangegeven bij tekening 12, 13, 13a en foto 13 t/m 16. En dan is het pyjama broekje klaar.

Werkbeschrijving pyjama blouse (zie laatste pagina’s voor instructiefoto’s)

Stap 1 (foto 1): Voor de blouse gaan we een aantal aanpassingen doorvoeren bij de patroontekeningen. 

• Mouwpatroon: Zet 10 centimeter onder het armdeel een lijntje. In het midden 5 centimeter omhoog ook een punt en 
   maar daaruit een mooie lijn zoals te zien op foto 1.
• Voor- en achterpand: Lengte aanpassen, zijnaden vanaf de oksel 43 centimeter inclusief 3 centimeter zoom.
• Ruche mouw: Knip 2 lapjes van 85 x 12 centimeter, dit is inclusief naad.

Knip nu alle onderdelen uit de stof. LET OP: alle patroontekeningen zijn hier al inclusief naad.

Verstevig de volgende onderdelen met Vlieseline:
• 1 keer het kraagdeel
• Beleg voorpand
• Zakbies

Stap 2 - Zak (foto 2 t/m 10): Speld het verstevigde zakdeel met de goede kanten op elkaar aan de bovenrand vast. Strijk 
daarna de naad open. Speld en stik het paspelband op het beleg vast, 1 centimeter vanaf de kant. Speld en stik de 
zijkanten op elkaar, hoekjes uitdunnen, keren en strijken. Stik de hoekjes dubbel voor de stevigheid. Naad inknippen, let 
op, 1,5 centimeter naad. Keer het beleg om naar de goede kant, vouw de naden naar binnen en strijk plat, sierstikken 
naast het paspelband, zo zit het beleg ook gelijk vast. Speld de zak op het linker voorpand vast en daarna smal 
doorstikken.

Stap 3 - Schoudernaden (foto 11): Knip een recht bandje van Vlieseline en strijk deze op het achterpand , de 
schoudernaad. Speld, stik en lock de schoudernaden samen en strijk de naad naar het voorpand.

Stap 4 - Belegdelen (foto 12): De lange binnenrand van de belegdelen locken, omvouwen, strijken en de naad vaststikken. 
Kijk hiervoor naar tekening 4 in het Burda patroon en foto 12. 

Stap 5 - Kraag (foto 13 t/m 29): Speld het paspelband vast en stik vast op 1,5 centimeter vanaf de kant op de buitenrand 
van de kraag. Speld het andere kraagdeel op de buitenrand, met de goede kanten op elkaar. Draai je werk om, stik de 
2 delen vast door op het stiksel te stikken. Dun de naad uit en keer de kraag om. Strijk de kraag vervolgens plat. Speld 
en stik de onderkraag aan de hals, van schoudernaad tot schoudernaad, zoals aangegeven op tekening 6 in het Burda 
patroon. Zet een dwars-speld op de voorpanden, ter hoogte van het bovenste knoopsgat. Speld en stik het paspelband 
vanaf de schouders tot de dwarsspelden van de voorpanden. Speld de belegdelen vanaf de schoudernaden en stik deze 
vast tot beneden. Dun de naden uit en knip de naad in bij de schouder, zoals aangegeven bij tekening 7 in het Burda 
patroon. Vouw de naad van de bovenkraag en van het beleg de schoudernaad naar binnen en zet met de hand vast, zoals 
aangegeven bij tekening 8. De kraag langs de hals achterpand en de  naden langs het paspelband smal sierstikken en de 
draden netjes terugsteken tussen de stof, dus niet aan en afhechten.

Stap 6 - Mouwen: Speld de mouwnaden, vaststikken, samen aflocken en naar achter strijken. Maak daarna de 
rimpelstroken en maak ze aan de mouwen vast, bekijk hiervoor de beschrijving bij het broekje. Gebruik hierbij ook smalle 
sierstikken, net zoals bij het broekje. Vervolgens de zijnaden vaststikken, van voor en achterpand, samen locken en naar 
achter strijken. Speld de mouwen volgens de tekens in de armsgaten, stikken, samen aflocken. Naad naar de mouwen toe 
strijken. 
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Stap 7 - Zoom (foto 30 t/m 37): Stik het beleg bij de zoom op 3 centimeter vast, bij het hoekje extra stikken voor de 
stevigheid en daarna het hoekje uitdunnen. Daarna keren en voorzichtig het hoekje uitduwen en platstrijken. De zoom 
1 centimeter omstrijken, daarna 2 centimeter breed vastspelden. Stik de zoom vast. Geef ook nog een sierstiksel aan de 
voorranden vanaf het paspelband tot de zoom. Draadjes netjes wegsteken, dus niet aan en afhechten.

Stap 8 - Beleg met de hand vastzetten (foto 38,39): Zet met een handsteek het beleg vast aan de binnenkant. Eerst even 
spelden op ongeveer vanaf de hoogte van het 1e knoopsgat.

Stap 9 - Knoopsgaten (foto 40,41,42): Bepaal de knoopsgaten volgens patroon, naai ze er met de naaimachine in en zet 
de knopen vast.
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