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RETRO SALOPET – 10455 
NEWBORN 0 – 9 M 

Mooie baggy salopet met een vleugje retro ...

CREËER UW EIGEN LOOK 
Bevat patronen en instructies voor de EASY versie en extra 
patronen voor variaties op de EASY versie.

AANBEVOLEN STOF
Dunne of medium geweven, of gebreide stof.

MATERIALEN DIE NODIG ZIJN: EASY–model
Stof – 140 cm breed x 50 / 55 / 60 / 65 cm
Knopen – 2 stuks
Elastiek –1 cm breed x 50 cm voor al de maten
Vlieseline als je de stof wat wil verstevigen
Alternatieve stofbreedte
Stof – 110 cm breed x 70 / 75 / 80 / 85 cm lang
Het is aan te raden om de stof altijd voor te wassen!

PATROONDELEN
Stof
1. VOOR / ACHTER  & X 2
2. PAS  & X 1
3. BANDEN  & X 2
4. BELEG  & X 2

NAADWAARDE
Voeg 2cm naad toe aan de zoom.
Voeg 1cm naad toe aan al de andere delen.
Strijk vlieseline op de patronen die in het blauw zijn  
aangegeven.

PATROON OVERNEMEN
Open het patroonblad en kies de juiste maat.
Teken de patroondelen over op patroonpapier.
Voeg naadwaarde toe aan de patroondelen en knip ze dan uit. 
Het patroon is klaar om op de stof te leggen.

PATROON UI TKNI PPEN
Vouw de stof dubbel zodat de zelfkanten gelijk liggen. 
Plaats de patronen op de stof, let op de draadrichting, de 
draadrichting op het patroon moet evenwijdig liggen met 
de zelfkant van de stof. Speld de patroondelen vast om er 
zeker van te zijn dat ze niet verschuiven tijdens het knippen. 
Knip de patroondelen uit.

TIPS DRUKKNOPEN
Gebruik drukknopen ipv knopen, dit gaat nog sneller.
Als je op elke binder 2 drukknopen zet dan kan de salopet 
meegroeien met de maat.

IDEE ZOOMBOORD
Mooi detail als je boordstof op de zoom zet ipv elastiek. 
Speel met kleur en tegelijk zorg je er voor dat de salopet 
langer gedragen kan worden.

IN ELKAAR NAAIEN VAN DE RETRO SALOPET
Gebruik een stretchsteek als u met gebreide of elastische 
stoffen werkt. 

1. Overlock of zigzag al de naden van de patroondelen. 
Naai middenvoor, goede kanten op elkaar. 
Naai middenachter, goede kanten op elkaar. 
Strijk de naadwaarde naar opzij en stik kort door op de  
goede kant, op 2 mm van de naad. 
Naai de binnenbeennaad, goede kanten op elkaar, strijk  
de naadwaarde open. Strijk het beleg van de armsgaten  
op de vouwlijn, verkeerde kanten op elkaar. Speld en stik  
het beleg op de armsgaten, goede kanten op elkaar.  
Knip de naadwaarde bij. Strijk het beleg naar de verkeerde  
kant en stik vast op 0,75 cm van de rand. 

2. Naai een rimpelrij op de bovenkant van het voorpand. 
Rimpel de bovenkant in, zodat deze even breed is als de  
pas. Stop op 1 cm van de rand van de pas (zie foto). 
Speld en naai de pas op het voorpand, goede kanten op  
elkaar. Strijk de naadwaarde naar onder. Vouw de pas op 
de vouwlijn, verkeerde kanten op elkaar. 
Speld en naai de zijnaden van de pas.  
Knip de hoeken, zo worden deze minder dik.  
Keer de pas naar de goede kant. Stik de pas rondom kort 
door op 2 mm van de rand, op de goede kant. 

3. Speld en naai 1 binder op de bovenkant van het achter 
pand, goede kanten op elkaar. Strijk de naadwaarde naar  
boven. Strijk de naadwaarde van de andere binder naar  
onder. Naai de 2de binder op de bovenkant van de eerste  
binder, goede kanten op elkaar. Keer de binder naar de  
goede kant en stik rondom kort door op 2 mm van de  
rand. Naai knoopsgaten en knopen op de binders.  
Vou en strijk de zoom 2 cm naar binnen. Naai een tun-
nel op 1,5 cm van de rand en laat een keergat om het 
elastiek door te trekken. Knip 2 stukken elastiek van elk 
19/20/21/22 cm lang en trek ze door de tunnels. Naai de 
uiteinden van de elastiek aan elkaar en sluit het keergat.

Meer inspiratie, tips en ideeën vind je op minikrea.dk
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