
Werkbeschrijving 

Fluffy fleecevest (van pagina 41) 

maten 98, 110 en 122.   

. 
Werkbeschrijving 
Benodigdheden: 

• lockmachine 
• borduur- / naaimachine 
• groene fleece 0,90 (0.95, 1.10) meter. 
• restje spijkerstof 
• rits 35 (40, 45) cm. 
• 3 klossen donkerblauw lockgaren 
• donkerblauw siersteekgaren, Gütermann of Aerofil dikte 35 
• donkerblauw naaigaren 
• groen borduurgaren  
• scheurvlies 
• naaipatroon, gratis te downloaden van www.stitchathome.nl 
• borduurmotieven, gratis te downloaden van www.stitchathome.nl  

 
Patroon 
Het patroon vergroot u 200%. 
Patroondelen: 
1 voorpand 
2 raglanstuk voorpand 
3 voorbies  
4 beleg 
5 achterpand 
6 raglanstuk achterpand 
7 mouw 
8 capuchon 
9 zak 
10 onderboord 
11 manchetten 
12 capuchonbies 
 
Knippen 
Het vest heeft geen zijnaden. Het voor- en achterpand worden tegen elkaar gelegd. 
Middenachter komt tegen de stofvouw en u knipt alles uit dubbele stof. Knip op maat uit 
enkele stof 10, de onderboord: 61 (65, 69) x 14 cm., 11, de manchetten: 2 maal 18 (19, 20) x 
14 cm en 12, de capuchonbies 2 maal 9 x 29 (30, 31) cm, dit is incl. naad.  

 
 
Werkwijze: 
De randen die zichtbaar zijn worden met dikker garen (siersteekgaren)  en een 3-draads 
locksteek gelockt. Het siersteekgaren in de bovengrijper en in de naald en de ondergrijper 
lockgaren. De stof bij de naden wordt niet tegen elkaar gelegd, maar over elkaar heen en u 
naait in de stiknaad van het gelockte.  
Voor de bezitters van een coverlock: Met de coversteek krijgt u ook een mooi resultaat. 



 
Borduren 
Het scheurvlies in de ring spannen en met tijdelijke plakspray de zak bevestigen. Hierop een 
stukje spijkerstof leggen. De cijfers op de ene zak en de letters op de andere zak borduren. De 
spijkerstof iets ruimer dan het borduurwerk uitknippen. Na het wassen geeft dit een mooi 
rafelig effect. Zie foto. 
 
Locken en naaien 
Op de naden van de mouwen en manchetten na komen alle naden met de stof over elkaar heen 
en u stikt in het stiksel van de lockrand. 
De randen die zichtbaar zijn met een 3-draads brede locksteek en knoopsgatengaren (in de 
bovengrijper knoopsgatengaren inrijgen) afwerken. De steeklengte op 1 à 1 ½. De overige 
delen met lockgaren locken. De zakken op het voorpand stikken. De mouwen en manchetten 
dichtstikken. De manchetten dubbel en uitgerekt onderaan de mouw en de onderboord, ook 
dubbel, iets uitgerekt onderaan het vest naaien. De mouwen op het raglanstuk naaien en dit 
weer op het voor- en achterpand naaien. De voorbiezen op de voorpanden naaien en de rits 
tussen de biezen en beleggen zetten. De capuchondelen op elkaar en de capuchonbies dubbel 
(deze ook dubbel locken) op de capuchondelen naaien. Ten slotte de capuchon aan het vest 
naaien, aan de voorkant tussen het vest en het beleg. Het overige deel van de hals en capuchon 
samen locken.  
 
 
 


