
 

BERNINA Special Edition 

Redesign in no time: Van herenoverhemd naar leuk wikkelbloesje  

Iedereen heeft nog wel ergens een oud overhemd van haar vader, man of vriend hangen. En 

wat je daar allemaal mee kunt doen… Daar sta je nog van te kijken! Met een schaar en onze 

BERNINA 480 Special Edition kom je al een heel eind! 

 

Benodigdheden 

• Wéér die stofschaar 

• BERNINA 480 Special Edition 

• Bijpassend stikgaren 

• Simpele elastiek 

• Lockmachine L 460 (kan eventueel ook met de naaimachine) 

• Lockgaren in een matching kleur 

• Tornmesje 

• Kleermakerskrijt 

• Veiligheidsspeld 

 

Werkbeschrijving 

Knippen 

Knip langs de knoopsluiting de knoopsluiting er uit. Knip zo ook langs de hals om de kraag er 

uit te knippen. 



 

Knip vervolgens de gewenste lengte van de mouwen af. Denk hierbij wel aan de 2,5 cm 

omslag voor de elastiek! Die moet je er dus nog aan laten zitten. Laat er ook nog wat extra 

lengte aan, zodat het mouwtje kan poffen. 

Dan knip je van de onderkant van het overhemd de gewenste lengte met ook hier een extra 

toeslag van 2 cm die je eraan moet laten voor de zoom. Knip dit onderste deel in 1 keer af en 

knip goed recht. Ik gebruik zelf vaak een kleermakerskrijt om alles even af te tekenen, zodat 

je niet scheef knipt. 

 

Je hebt dit stuk stof straks nodig voor de linten om het bloesje te kunnen wikkelen. Voor een 

wikkel bloesje is het vaak belangrijk dat je de lengte net tot 5cm onder je taille neemt. Als je 

het bloesje dan gaat wikkelen zit het mooi in je taille en niet boven je taille. 

Teken de halslijn zoals je hem wil hebben met kleermakers krijt. Je kan de hals diep of juist 

een hoge uitsnijding geven, doe gewoon wat jij mooi vindt! Ik heb hem hier geleidelijk laten 

aflopen, maar niet té diep. Knip vervolgens je hals lijn inclusief 1,5 cm naad toeslag. 

Je kunt de hals, onderzoom en mouwzoom eerst aflocken als je wil, of je werkt het allemaal 

af met een mooie zigzagsteek op je naaimachine. 

Plooitjes 

De mouwen van een herenblouse zijn nogal wijd. Om dat leuke pof-idee te geven aan dit 

bloesje kun je er, naast een elastiek, ook 3 plooitjes in zetten. 

Ik heb hier 2 cm diepe plooitjes gemaakt (om de 1,5 cm). De plooitjes gaan naar binnen en 

hebben een lengte van 4 cm. Plaats ze zo zodat ze op je bovenarm komen. 

Kijk eens hoe simpel en wat een leuk effect dit heeft! 



 

 

Pof mouwtjes 

Sla dan de mouwen met 2,5 cm naar binnen en nog eens 0,5 cm naar binnen zodat je een 

tunnel krijgt. Ik strijk altijd alle omslagen zomen, zodat je daarna alles beter kunt stikken. Zo 

voorkom je ook dat je scheef stikt. 

Stik met je gewone stiksteek de zoomtoeslag vast. Laat 1 cm open, zodat je daar door kan 

met een veiligheidsspeld. Meet je elastiek om je eigen boven arm. De elastiek moet een 

beetje gespannen om je boven arm zitten. Steek dan je elastiek aan je veiligheidsspeld en 

rijg hem door de tunnel. Leg de twee uiteindes op elkaar en stik er een paar keer overheen 

met een zigzag steek. Dit is voor de rek van de elastiek. 

 

Wikkellinten 

Als het goed is heb je dus het onderstuk van het overhemd door midden geknipt in de lengte. 

Zo heb je 2 lange linten. Deze werk je af met een rolzoom op je Lock machine. 

Dat ziet er netjes uit en geeft een extra detail aan je bloesje. 



 

 

In de linkerzijnaad van je overhemd torn je, vanaf 2 cm van de onderkant, een stuk open van 

5 cm. Deze opening is om straks je lint doorheen te halen. Werk het netjes af om je opening 

op een 0,5 cm door te stikken. 

Halslijn 

Sla de halslijn in het midden aan de voorkant 1,5 cm om. Strijk het eerst netjes en speld het 

vast.  

Als je richting de onderkant van de zoom op 1,5 cm hoogte komt, speld je je lint, zodat je 

deze met het doorstikken van je middenvoornaad mee stikt. 

Dus stik je hals lijn en middenvoornaden door op 1 cm breedte. 

Als laatste sla je 1,5 cm je zoom om. Deze strijk je weer even voor het spelden. Deze stik je 

ook op 1 cm breedte door. En je wikkelbloesje is klaar! 

 

Leuk, simpel en snel gemaakt! Je kunt deze ook leuk combineren met een dun truitje 

eronder, op een hoge broek. 

Wij zijn weer benieuwd naar jullie projecten. Plaats deze op onze Blog Community of op 

social media met #BERNINARedesign en laat je creativiteit te werk gaan! 

Groeten, 



 

Isabelle van het BERNINA Team 


