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amber - aangepaste mouw nu met spie (gusset)
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De oorspronkelijk wijde vleermuismouw van de 
amber jurk is aangepast naar een meer 
aansluitende vleermuismouw. 
Om toch bewegingsvrijheid van de arm te 
behouden is er een spie in de oksel toegevoegd.  
Dus mocht je in je jurk willen tennissen, ramen 
zemen, de was ophangen of heel hard willen 
juichen....dan kan dat gelukkig! 

  Hoe kom ik aan Het nieuwe amber patroon?
Er zal een herdruk komen van de Amber boekjes 
met het nieuwe patroon. Mocht je een reeds 
Amber-bezitter zijn, dan kun je onderstaande 
instructies volgen voor de nieuwe verwerking.

Het bijbehorende nieuwe patroon kun je 
aanvragen door een mailtje met je adresgegevens 
te sturen naar: info@rosieandme.com. Het 
nieuwe patroon zal dan kosteloos naar je 
toegestuurd worden.  

1    wat Heb je extra nodig:
• een klein stukje vlieseline, totaal 5 cm x 5 cm.  
    Je knipt dit in vier stukjes van 2,5 cm x 2,5 cm

2   naai instructies: 
 •  Volg stap 1 & 2 van het patroonboekje; ook de  
     spie knip je dubbel van stof met rondom 1        
     cm naad uit.

•   Neem de spie-inkniplijnen zoals aangegeven  
     op de patroondelen Bovenpand Voor én       
     Bovenpand Achter over op je stof.

 •   Pers aan het einde van deze lijnen een stukje  
      vlieseline van 2,5 cm x 2,5 cm waarbij de   
      vlieseline 1,5 cm voorbij je inkniplijn valt. 

 •   Knip de lijnen vervolgens in (zie foto 1).
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•  Markeer de vier hoekjes tot waar je gaat stikken  
    op de spie met een rijgdraadje of markeerpen  
    (zie rode en groene stipjes in foto 2). 
 
•  Leg de twee bovenpanden met de goede kant  
    van de stof op elkaar. Speld en stik de        
    ondermouw naad en het korte zijnaadje. Pers       
    de naden open.    

• Plaats je spie op de onderarm-opening met de  
    gemarkeerde puntjes prcies op de vier hoekjes  
    (foto 3) en speld op zijn plaats.

 • Stik nu vanaf je zijnaad naar de met vlieseline  
    verstevigende punt. In de punt pak je maar een  
    klein beetje naad van je pandje (foto 4). Hecht  
    aan het einde een klein stukje terug in je       
    spienaad. 

•  Herplaats je naaiwerk waarbij je nu begint vanuit  
    de verstevigende punt. Stik eerst 1 steekje recht  
    en vervolgens weer schuin naar je zijnaad terug.  
    Om exact ‘de punt’ te pakken, laat je eerst je  
    naald zakken op de plaats waar je hem wilt        
    hebben alvorens je het voetje op de stof plaatst. 

•  Herhaal aan de andere kant van de spie, zodat je  
    uiteindelijk een mooi langwerpig vierkant krijgt  
    (foto 5 & 6). 

•  Werk de naden af met een smalle zigzagsteek     
    (foto 5).    

•  Vervolg de naai instructies vanaf stap 3 uit het  
    boekje: Mouwinzet inzetten (foto 7 & 8). En de  
    rest van de naai instructies met het enige verschil       
    dat bij ‘zijnaden sluiten’ de mouwnaad nu dus 
    al is gesloten.

  veel succes! 
  veel plezier! 
          & 
    ik vind Het leuk als je 
      jouw amber creatie 
  wilt delen in 
         tHe me gallery!
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