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I LOVE T-SHIRTS
inleiding



Het T-shirt verdient een taart met meer dan 100 kaarsjes. Want volgens 
geschiedkundigen werd het voor het eerst gedragen in het jaar 1898 
tijdens de Spaans-Amerikaanse Oorlog. Soldaten en later ook arbeiders 
gebruikten het als ondergoed. Een shirt in de vorm van een T. De term 
stond voor het eerst in een Amerikaans woordenboek in 1920. Deze 
eeuwig jonge 100-jarige heeft al vele metamorfoses ondergaan en is 
vandaag niet meer weg te denken uit onze kleerkast. 

Het is een comfortabel, hip kledingstuk dat niet alleen fijn is om te 
dragen, maar ook om zelf te maken. Dat vind jij wellicht ook, anders 
deed je nu vast andere dingen dan dit tekstje lezen. 

 
T-shirts voor iedereen! Het boek wordt onderverdeeld in twee grote 
delen. Deel een bevat negen vrouwelijke modellen en deel twee zes 
mannelijke. Elk model is uitgewerkt voor kinderen, tieners (maat 92 
t.e.m. 170) en volwassenen (maat XS t.e.m. XXL). Als extraatje kan je 
sommige modellen zowel met korte als lange mouwen maken. Rekenen 
is niet mijn grootste talent, maar als je alles optelt, heb je in dit boek 
maar liefst 44 verschillende patronen ter beschikking! 

Meer dan genoeg dus om inspiratie uit te halen. 
Haal die stof van onder het stof, de naaimachine uit de kast en kies 

het model dat jou aanspreekt! 
Tot slot nodig ik iedereen uit om lid te worden van de Facebook-

groep ‘I love T-shirts!’ of deel je foto onder de #ilovetshirtsbook op 
Instagram. 

Succes! 

Fran 

Heb je het naaivirus echt te pakken? Check dan zeker eens mijn andere 
naaiboeken: ‘Ja lap! Naaien met restjes stof ’ en ‘I love sweaters’. Ook welkom 
als lid van de Facebookgroep ‘I love sweaters!’. 



DEEL 1 :  MEISJES EN VROUWEN

1. Toppi, p. 18 2. Lett, p. 24

3. Samarreta, p. 30 4. Teeshart, p. 36

5. Nodo, p. 42

6. Camiseta, p. 50
7. Majica, p. 54

8. T-paita, p. 64

9. Mekko, p. 74



14. T-skjorte, p. 112 15. Futbolka, p. 118

13. Hettu, p. 10412. Tricou, p. 96

11. T-hemp, p. 8810. Top, p. 82

DEEL 2:  JONGENS EN MANNEN
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Toegegeven, misschien is dit een valse start in een boek over T-shirts. Maar deze 
top is top: op-en-top geweldig om te dragen, een lekker los modelletje en de 

schouders krijgen meteen een kleurtje door de zon. Wat wil je nog meer?

1

TOPPI
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KNIPPLANNEN

• ± 2,5 meter rekbaar biaisband 
voor linten en afwerking boorden 
(voor de kleinste kindermaten 
volstaat 2 meter). Dat kan je 
afgewerkt kopen in de meeste 
stoffenwinkels. Je kan het ook 
gemakkelijk zelf maken uit tricot 
of boordstof. De werkbeschrijving 
daarvoor vind je bij stap 8.

• Tricot of andere rekbare stof 
(stofbreedte 140 cm) 
× Hoeveelheid stof kindermodel 

Maat 92-122: 40 cm 
Maat 128-146: 50 cm 
Maat 152-170: 60 cm 

× Hoeveelheid stof vrouwenmodel 
Maat XS: 55 cm 
Maat S-M: 65 cm 
Maat L-XXL: 80 cm 

PATROONDELEN
RADERBLAD: kinderen E roze en 
vrouwen  A groen

Stof
A. Voorpand: 1 × aan stofvouw 
B1. Rugpand groot: 2 × 
B2. Rugpand klein: 1 × aan stofvouw

Boorden
Rekbaar biaisband, al dan niet 
zelfgemaakt 
(werkbeschrijving zie stap 8) 

MOEILIJKHEIDSGRAAD

WAT HEB JE NODIG? MODEL

1 TOPPI

MEISJES

XS-XXL
VROUWEN

MAAT 92-170

Size 92 t/m 170 
Model V1 Kids                          Toppi

stofvouw

zelfkant

A

B2

B1

Size XS t/m XXL 
                                           Toppi vrouw 

stofvouw

zelfkant

A

B2

B1

Toppi meisje Toppi vrouw
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6. Leg het rugpand open en strijk.

Voorpand
7. Leg het voor- en rugpand met de 
goede kanten op elkaar. Speld het 
bovenste deel van de ene rand vast, tot 
aan de knik. Stik van bovenaan tot aan 
de knik, laat je naald in de stof zitten en 
draai de stof. Leg de schuine randen 
tegen elkaar en stik verder tot het 
einde. Geef een knipje in de hoek van de 
V die is ontstaan, tot vlak boven het 
stiksel. Herhaal voor de andere kant. 
Overlock of zigzag de naad. Strijk. 

Boorden
Voor de afwerking van de bovenranden 
gebruik je rekbaar biaisband. Dat kan je 
afgewerkt kopen in stoffenwinkels, 
maar het is niet zo moeilijk om het zelf 
te maken. Het voordeel ervan is dat je 
dezelfde stof als voor je topje kan 
gebruiken. Je hebt zelfs handige 
hulpmiddeltjes om biaisband zelf te 
maken. (Zie p. 14 handige hulpmiddel-
tjes bij tips en tricks.) 

8. Biaisband maken: 
• Teken een lange strook, recht van 

draad, op de stof, van 4 cm hoog. 
(Dan wordt de boord 1 cm hoog.) 

• Knip uit. In totaal heb je ongeveer   
2,5 m boord nodig. 

• Vouw de boord dubbel in de breedte 
en strijk. Vouw terug open. 

• 
• 
• 
• 

STAP VOOR STAP 

Knippen
1. Speld de patroondelen op de stof.

• Teken 1 cm naadwaarde aan de 
randen. 

• Teken geen naadwaarde aan de 
bovenrand van het voorpand en het 
grote rugpand. 

• Teken 2 cm naadwaarde aan de 
zoom.

2. Knip de patroondelen uit. 

Rugpand
3. Speld het 
kleine rugpand 
aan het grote 
rugpand, met de 
goede kanten op 
elkaar. Zorg 
ervoor dat de 
schuine randen 
samen liggen. Stik vast. Overlock of 
zigzag de naad. 

4. Speld het 
tweede deel van 
het grote 
rugpand tegen de 
middenrand van 
het al gestikte 
rugpand, met de 
goede kanten op elkaar. Stik vast tot 
aan de knik en hecht. 

5. Speld nu de overige schuine randen 
tegen elkaar (van B1 en B2). Stik verder 
vanaf de laatste steek tot aan het einde. 
Geef een knipje in de hoek van de V die 
is ontstaan, tot vlak boven het stiksel. 
Overlock of zigzag de naad. 

• Vouw de twee randen dubbel tot aan 
de vouw in het midden en strijk. 

• Vouw nog eens dubbel en strijk. Het 
biaisband is klaar voor gebruik. 

9. Om de breedte van de boord te 
berekenen neem je deze regel in acht:    

Voor tricot: Neem 90 % van de omtrek 
van de rand waaraan de boord moet 
komen en tel er 2 cm naadwaarde bij.  
 
Voor boordstof: Neem 80 % van de 
omtrek van de rand waaraan de boord 
moet komen en tel er 2 cm bij. 

Meet met een meetlint de lengte van de 
hals aan het voorpand. Vermenigvuldig 
dat getal met 0,9 (of met 0,8 als je met 
boordstof werkt) en tel er 2 cm bij. Nu 
weet je hoe breed de boord moet zijn. 
Knip dat stuk boord af van het 
biaisband dat je net maakte.

10. Vouw het biaisband open. Leg het 
opengevouwen biaisband met de goede 
kant op de verkeerde kant van het 
voorpand. Verdeel het biaisband 
gelijkmatig en speld vast. Stik in de 
eerste vouw. Rek bij het stikken het 
biaisband een klein beetje uit. 
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11. Vouw het biaisband terug dicht en 
speld het over de rand. Stik vast op de 
voorkant van het voorpand.  

12. Doe nu hetzelfde bij het rugpand. 
Meet met een meetlint het stuk van in 
het midden van het rugpand tot aan de 
aangestikte boord van het voorpand. 
Vermenigvuldig dat met 0,9 (0,8 als je 
met boordstof werkt). Tel er 2 cm 
naadwaarde bij en tel er ook ongeveer 
50 cm (voor de kleine maatjes mag het 
iets minder zijn) bij voor het loshangen-
de lint. 

13. Speld het biaisband vast, zoals 
beschreven in stap 10. Start in het 
midden van het rugpand, tot aan de al 
aangestikte boord aan het voorpand. 
Stik door tot het einde van het 
biaisband. 

14. Herhaal stap 11 en 12 voor de 
andere kant. Let op! Hier moet je 5 cm 
extra rekenen aan het rugpand om een 
lusje te vormen. Vouw het biaisband 
over het al aangestikte biaisband, zodat 
de uiteinden mooi weggewerkt zitten. 

15. Maak een lusje met de 5 cm extra in 
het midden van het rugpand. Speld vast 
en stik. 

16. Steek de twee loshangende linten 
door het lusje en maak er een knoop in. 

17. Overlock of zigzag de zoom. Vouw de 
zoom 2 cm naar de verkeerde kant, 
strijk en speld vast. Stik op 2 cm van de 
rand met een tweelingnaald. (Tips voor 
het gebruik van een tweelingnaald zie 
p. 13.)

18. Strijk nog eens het volledige T-shirt 
en bewonder het resultaat!
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11

Hou je van eenvoud? Dan is deze basic zeker iets voor jou. Het T-hemp, wat 
Afrikaans is voor T-shirt, staat iedereen en is eenvoudig om te maken. 

Mag het iets origineler? Pimp je T-hemp naar hartenlust. 
Lees de tips over hoe je deze basic omtovert in een wow-stuk! 

T-HEMP
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T-HEMP
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• Eventueel boordstof of rekbaar 
biaisband voor de halsboord

• Tricot of andere rekbare stof 
(stofbreedte 140 cm) 
× Hoeveelheid stof kindermodel 

Korte mouw: 
Maat 92-122: 55 cm 
Maat 128-146: 60 cm 
Maat 152-170: 85 cm 
Lange mouw: 
Maat 92-122: 55 cm 
Maat 128-146: 60 cm 
Maat 152-170: 110 cm 

× Hoeveelheid stof mannenmodel
Korte mouw: 
110 cm voor alle maten 
Lange mouw: 
150 cm voor alle maten 

PATROONDELEN
RADERBLAD: kinderen A paars 
en mannen B roze
Stof
A. Voorpand: 1 × aan stofvouw
B. Rugpand: 1 × aan stofvouw
C. Korte mouw: 2 × 
D. Lange mouw: 2 × 

Boorden
Tricot of boordstof voor de afwer-
king van de halsopening. Knip die 
pas uit bij stap 6. 

11 T-HEMP
MOEILIJKHEIDSGRAAD

WAT HEB JE NODIG? MODEL

KINDEREN
EN TIENERS

MAAT 92-170

PIMP 
IT UP!

Wil je van jouw basic T-shirt een uniek model maken, 
ga dan zelf aan de slag en ontwerp jouw unieke T-shirt. 

MANNEN
XS-XXL
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Wil je zelf je T-shirt pimpen? 
Dat doe je zo! 

• Vouw het patroonpapier dubbel en 
teken het voorpand over. Zorg ervoor 
dat de stofvouw op de vouw van het 
papier ligt. Knip uit en leg open. 

• Teken op het patroon van het 
voorpand enkele lijnen, naar eigen 
ontwerp. 

KNIPPLANNEN

• Knip de patroondelen uit en leg ze op  
de stof. Hou rondom rekening met 
1 cm naadwaarde. Knip de stof. 

• Speld de overeenkomende randen 
van de stof met de goede kanten op 
elkaar. Stik vast. Herhaal dat tot je 
een volledig voorpand hebt. Overlock 
of zigzag de naden. (Als je met een 
V-figuur werkt, zoals op tekening 3, 
volg dan de werkbeschrijving zoals  
bij Majica stap 3 op p. 59.)

T-hemp kinderen
en tieners

B

A

C

stofvouw

stofvouw

zelfkant

Model M2 Man korte mouw

stofvouw

zelfkant

B

A

D

stofvouw

stofvouw

zelfkant

Model M2 Man lange mouw

stofvouw

zelfkant

T-hemp mannen T-hemp mannen

Size 92 t/m 170 Size 92 t/m 170

B

A

D

stofvouw

stofvouw

zelfkant

B

A

C

stofvouw

stofvouw

zelfkant

Model M2 Kids lange mouw Model M2 Kids korte mouw

lange mouw

Size 92 t/m 170 Size 92 t/m 170

B

A

D

stofvouw

stofvouw

zelfkant

B

A

C

stofvouw

stofvouw

zelfkant

Model M2 Kids lange mouw Model M2 Kids korte mouw

korte 
mouw

lange mouw
korte 
mouw

PIMP 
IT UP!

T-hemp kinderen
en tieners
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5. Stik de mouw- en zijnaden dicht. 
Overlock of zigzag de naden.

Halsboord
6. De kniplengte van de halsboord is 
afhankelijk van de rekbaarheid van de 
stof. Ik geef je een indicatie van de 
kniplengte per maat. Die is berekend op 
85 % van de halsomtrek, 2 cm 
naadwaarde is inbegrepen. 

Kniplengte halsboord kindermodel: 
• 92/98 = 37 cm
• 104/110 = 38 cm 
• 116/122 = 39 cm 
• 128/134 = 40 cm 
• 140/146 = 41 cm      
• 152/158 = 42 cm 
• 164/170 = 43 cm

Kniplengte halsboord mannenmodel
• XS = 46,5 cm 
• S = 47,5 cm 
• M = 48,5 cm 
• L = 49,5 cm 
• XL = 50,5 cm 
• XXL = 51,5 cm 

De hoogte van de boord is 4 cm, 
inclusief naadwaarde (dan heb je een 
halsboord van 1 cm). 
  
Je kan er ook voor kiezen om de bereke-
ning zelf te maken: meet de volledige 
halsopening op met een meetlint. 
Om de kniplengte te berekenen voor de 
boord, neem je deze regel in acht:  
Voor tricot: Neem 90 % van de omtrek 
van de rand waaraan de boord moet 
komen en tel er 2 cm bij. 

STAP VOOR STAP 
 

In de werkbeschrijving lees je hoe je een 
T-shirt met korte mouwen maakt. Volg 
dezelfde werkwijze voor het naaien van 
een longsleeve. 

Knippen
1. Speld de patroondelen op de stof. 
Teken 1 cm naadwaarde. Aan de zoom 
en de mouwzoom teken je 2 cm 
naadwaarde. 

2. Knip de patroondelen uit. Vergeet 
niet om de merktekens (uitleg zie p. 11) 
die op het patroon staan, over te nemen 
op de stof door middel van knipjes of 
rijgdraadjes. 

Voor- en rugpand 
Als je het voorpand wilt pimpen, volg 
dan eerst de werkwijze die op de vorige 
pagina beschreven staat.

3. Speld het 
voor- en het 
rugpand met de 
goede kanten op 
elkaar. Overlock of 
zigzag de naden. 

4. Speld de mouwen aan de panden, 
met de goede kanten op elkaar. Zorg 
ervoor dat de merktekens overeen-    
komen. Stik vast. Overlock of zigzag    
de naden. 

Voor boordstof: Neem 80 % van de 
omtrek van de rand waaraan de boord 
moet komen en tel er 2 cm bij. 
De hoogte van de boord is 4 cm, 
inclusief naadwaarde (dan heb je een 
halsboord van 1 cm). 

Stel dat de halsopening 45 cm is en je 
met tricot werkt: 
45 × 0,9 = 40,5 + 2 = 42,5 
Dan knip je een stuk van 42,5 cm breed 
en 4 cm hoog uit de stof.

7. Vouw de boord dubbel in de lengte 
met de goede kanten van de stof tegen 
elkaar. Stik de korte zijnaad vast.

8. Vouw dubbel in de breedte zodat het 
stiksel aan de binnenkant zit. De goede 
kant van de stof is naar buiten. 

9. Verdeel de halsopening en de boord 
in vier gelijke delen. Geef vier knipjes 
om te markeren. 

10. Trek de boord over de rand, zodat 
de goede kanten op elkaar liggen. Zorg 
ervoor dat de vier knipjes tegenover 
elkaar zitten en de naad van de 
halsboord achteraan het T-shirt. Verdeel 
de boordstof gelijkmatig en speld vast. 
Stik de boord aan. Rek bij het stikken de 
boord een beetje uit. Overlock of zigzag. 
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11. Vouw om na het stikken en strijk. 

12. Stik indien gewenst nog eens over 
op 0,5 cm van de boord, op het 
voorpand, zodat de naad mooi aan de 
binnenkant van het T-shirt blijft zitten. 
Dat kan je eventueel ook met een 
tweelingnaald doen, waarbij je met één 
naald op het voorpand stikt en met de 
andere naald in de boord. 

Zomen
13. Overlock of 
zigzag de zoom. 
Vouw de zoom 
2 cm naar de 
verkeerde kant, 
strijk en speld 
vast. Stik op 2 cm 
van de rand met 
een tweelingnaald. 
(Tips voor het 
gebruik van een tweeling-
naald zie p. 13.) 

14. Herhaal 
stap 13 voor de 
mouwzoom.

15. Strijk en wees trots op jezelf! 
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Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief 
met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve 
aanbiedingen.

Tekst, tekeningen en patronen

Fran Vanseveren 

Fotografie

Nathalie Dolmans

Vormgeving

Leen Depooter – quod. voor de vorm. 

Digitaliseren patronen

Mieneke Roose en Ans de Keijzer – Digipattern 

Als u opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u contact nemen 
met onze redactie:
redactielifestyle@lannoo.com of madamecreatief@lannoo.be.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2019
D/2019/45/275 – NUR 450/460
ISBN: 978 94 014 5596 1

Met dank aan de modellen, de testnaaisters, www.texturekortrijk.be, 
Kaffee Damast, www.nathaliedolmans.be 
Speciale dank aan Stoffen Van Leuven, www.stoffenvanleuven.be 

WWW.LANNOO.BE

De auteursrechten voor alle modellen 
en patronen zijn beschermd en eigendom 
van de auteur. 
De modellen en patronen in de boeken 
mogen dan ook niet gekopieerd worden 
of voor commerciële doeleinden gebruikt 
worden. Indien u een workshop wilt 
organiseren rond de patronen/modellen 
uit dit boek, dient u contact op te nemen 
met redactielifestyle@lannoo.com of 
madamecreatief@lannoo.be. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze 
uitgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt
in enige vorm of op enige wijze, hetzij 
elektronisch, mechanisch of op enige andere 
manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever.


