
 

BERNINA Special Edition 

Redesign in no time: Van heren sweater naar hip dames truitje 

Ik had nog een grote herensweater in de kast liggen. Dat is natuurlijk heerlijk voor als je op 

de bank zit, maar echt charmant is het niet! Zo bedacht ik dat ik van zo’n vormloze 

herensweater een mooi dames truitje kon maken! Dus ging ik aan de slag met de schaar. 

Wat heb ik gebruikt om van deze heren sweater en dames truitje te maken: 

• Ruime sweater 

• Stofschaar 

• Polysheen garen 

• BERNINA 480 Special Edition 

• Rimpelapparaat #86 

• L 460 lockmachine 

• Kleermakerskrijt 

• Centimeter of liniaal 

 

Knippen 

Allereest heb ik de boorden van de trui af geknipt, inclusief het lock randje dat hier op zat. 

Toen heb ik van de mouwen 8 cm af geknipt en van de onderkant van de trui 16 cm.  

Bij de hals heb ik met kleermakers krijt een mooie wijdere hals getekend. Dit is zeer 

persoonlijk, dus mijn tip is om dit bij jouw hals af te meten en mooi rond bij te tekenen. Let 

wel op dat je het overal evenredig doet, zodat je geen scheve hals krijgt. Maak daarom dus 

goed gebruik van je centimeter en je krijt! 

De volgende stap is om alle afgeknipte zomen af te werken met de lock. Aan de onderkant 

heb ik de stof afgezoomd met een rolzoom, dat ziet er mooi uit! 



 

Ruches 

Voor de ruches heb ik de brede strook van de onderkant van de trui, die ik net heb afgeknipt, 

door midden geknipt. Deze stroken knip je open zodat je een aantal lange banen krijgt. 

 

Al deze stroken heb ik eerst afgewerkt met de rolzoom en daarna bewerkt met het 

rimpelapparaat. Ik heb de instellingen van het rimpelapparaat #86 gezet op steek lengte 3 en 

en de steekkeuzehevel op 6. De stelschroef moet je zelf instellen naarmate jouw gewenste 

diepte van de plooien. Sweater stof is een wat dikker materiaal. Daarom kun je de diepte van 

de plooien beter niet té diep maken; dat wordt niet heel mooi. Door middel van de 

steeklengte geef je ook weer aan hoe ver je de plooien uit elkaar wilt hebben. 

Maak van tevoren altijd even een proef lapje! Elke stof valt anders uit en als je eenmaal de 

goede instellingen hebt gevonden voor jouw stof, kun je zo alles op dezelfde manier en 

breedte rimpelen. Dit accessoire is voor mij écht een super apparaat en heerlijk om te doen, 

want we ruffelen wat af de laatste tijd.       

Wanneer alle stroken zijn gerimpeld leg je de langste strook langs de hals lijn. Als je met één 

strook iets te kort komt; geen paniek! Je heb nog genoeg en legt gewoon nog een stukje aan 

de strook tot het past. Je stikt vervolgens gewoon het aangelegde stukje vast aan de lange 

strook en maakt de cirkel voor de hals dicht. Als je gerimpelde boord op de goede maat is 

leg je het langs de hals, speld je het vast en stikt het vast op de hals rand van de sweater.  



 

Probeer een halve centimeter van de rand te blijven, zodat je geen heel grote zoom krijgt; 

dat zie er mooier uit. 

Dit zelfde doe je bij de rechtermouw aan de onderkant van de zoom. 

Dan heb je ook nog leuke ruches over die je op de linkermouw net onder de schouder kunt 

zetten voor een leuk accent. Aan de linkermouw stik je één van de boorden die je hebt 

afgeknipt. Zo is het mooier op lengte en heb je een leuk asymmetrisch effect. Je legt de 

boord gewoon over de zoom en stikt er met een zig zag overlocksteek overheen. Gebruik 

hierbij je vrije arm; dat is handiger met het rondstikken. 

 

You made it! 

En dan is je trui klaar om te dragen met een leuke jeans of – zoals wij hebben gedaan – met 

een jeans rokje die gemaakt is van een oude jeans! Die beschrijving komt volgende week. 

       

Ik ben weer super benieuwd wat jullie allemaal gerestyled hebben. Laat het ons weten in 

onze Community of op social media met #BERNINARedesign! 

Groeten, 

Isabelle van het BERNINA Team 


