Redactiemanager Angelique
Janssen houdt van kamperen en
wil er ook in de regen leuk uitzien.
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DEZE WEEK:
EEN HIPPE
REGENCAPE

Werkwijze
Nodig

waterafstotende of water-

dichte stof 2,5 m (wij gebruikten
parachutestof: spinnakerdoek, te
koop via internet)

spelden

potlood en touwtje

pa-

troontekenpapier met ruitjes van
2x2 cm
bij de stof
60 cm

naaigaren bijpassend
deelbare rits van
rits-naaivoetje

6 m biaisband van 2 cm breed,
3 m biaisband van 1,4 cm breed.

Let op • Het patroon is inclusief naadtoeslag (zoom).
• Zet de spelden zonodig
op de naadtoeslag om de
stof niet te beschadigen.

1 Teken het patroon op patroontekenpapier met ruitjes
en knip het uit. Dit is de helft
van de cape. Leg het patroon op de stof en knip de
stof dubbel uit (zonder extra
naadtoeslag).
Let op • De regencape is niet
exact rond. Aan de voorkant
is de cape 62 cm, de zijkant is
78 cm en achter is hij 83 cm
lang. Knip de halve cirkel door
op de getekende lijn, voor de
voorpandnaad, waar de opening in komt om het taillelint
door heen te halen. Maak
kleine controleknipjes waar
de opening moet komen. Leg
de delen die gestikt moeten
worden met de goede kanten op elkaar. Strijk na het
stikken de naden één kant
op. Sommige naden worden
afgewerkt met een biasbandje
eromheen en sommige naden
worden afgewerkt met een
locksteek of een zigzagsteek.
De naden worden doorgestikt
op 0,4 cm.
2 Begin met het vaststikken van
de voorpanden aan de halve
cirkel. Laat een opening van
4,5 cm open tussen de controleknipjes. Strijk de naadtoeslag naar één kant, richting
het grote deel van de cirkel.

Werk de naad af met een
locksteek of zigzagsteek.
Boven en onder de opening
wordt nu een heel klein
zigzagsteekje voor 0,8 cm
gestikt, zodat de naad verstevigd is. Daarna wordt de
naad op 0,4 cm doorgestikt,
maar laat een deel van de
opening zonder stiksel. Daarna wordt de middenachternaad gestikt. Strijk de naad
naar één kant en werk af met
lock- of zigzagsteek. Stik
daarna door op 0,4 cm.
Nu kan de onderkant afgewerkt worden. Speld het
biaisband van 2 cm breedte,
met een opengevouwen rand
op 1 cm van de onderrand
vast. Stik in de vouw vast.
Vouw het biaisband naar binnen en strijk plat. Stik daarna
door op de rand van het biaisband, zodat er een zoom
ontstaat van 2 cm.
3 Zet nu de rits in de middenvooropening. Gebruik hiervoor een rits-naaivoetje. Kijk
op internet voor tips, er zijn
beschrijvingen te vinden en
er staan ook video’s op YouTube. Als de rits erin zit, stik
dan het ritsbeleg aan de binnenkant tegen de rits. Vouw
het beleg de andere kant
op, vouw de onderkant om
het uiteinde van de rits naar
binnen en vouw 1 cm van de
lengte om naar binnen, zodat
er een stuk van 2 cm overblijft. Stik vast op de rand.
4 Maak nu de capuchon: speld
de middenstukken tegen
de zijkant van de capuchon
met de goede kanten tegen

elkaar en stik vast. Stik het
1,4 cm biaisband met een
kant open aan de naadtoeslag vast, net naast het
stiksel. Knip de naadtoeslag
af tot de rand van het biaisband. Vouw het biaisband
om de resterende naadtoeslag heen en stik op de rand
vast. Vouw de naden met
het biaisband naar het midden van de capuchon en stik
door op 0,4 cm.
Werk de voorkant van de
capuchon af, vouw de rand
1 cm naar binnen, en dan
2 cm, zodat er een rolzoom
ontstaat van 2 cm breedte.
Stik dit vast. Speld de capuchon in de halsopening en
stik vast. Werk de naadtoeslag ook af met het biaisband
van 1,4 cm breed. Laat een
stuk van 1,5 cm aan elk
uiteinde extra aan het biaisband, vouw dit naar binnen
voordat het biaisband om de
naad gevouwen wordt en gestikt, zodat de uiteindes mooi
zijn afgewerkt.
5 Stik de twee delen van het
taillelint aan elkaar.
Vouw daarna het lint over
de lengte dubbel en stik
vast. Laat wel een opening
in het midden bij de naad,
om het taillelint te kunnen
keren. Strijk het taillelint na
het keren en stik door op
0,4 cm.
Bij het dragen van de regencape wordt het taillelint aan
de binnenkant langs de rug
gehaald en gaat dan door de
openingen in de voorpandnaden naar buiten, waarna
het lint gestrikt kan worden.

Te leuk om
alleen voor een stortbui
te bewaren

Broekje € 39,95
(Vero Moda).
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Elke week een nieuwe zelfmaker

