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Dit casual T-shirt heeft een V-hals, aangesneden mouw  
en een borstzakje (dat je gerust kan weglaten).  

Het is het perfecte T-shirt voor je dagelijkse garderobe.  
Het is geschikt voor de meeste figuurtypes en valt perfect  
te combineren met een jeans, rok, short, maxi- of midirok. 
Kan je niet kiezen in welke kleur je het gaat maken, twijfel 

dan niet langer en maak er gewoon twee. Het patroon is 
lekker makkelijk en het naaiwerk is in een wip klaar. 

XS - XXXL

Vita by 



3/9#Vita

afmetingen (in cm)

matentabel

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten 
of gewenste lengtes. Verleng of verkort het T-shirt 
door de patroondelen door te knippen ter hoogte 
van de aangeduide dubbele lijnen en de patroon-
delen x-aantal cm uit elkaar te schuiven of over 
elkaar te leggen als nodig. Zorg dat de MV-, MR-lijn 
en zijnaden telkens mooi rechtdoor lopen.

benodigdheden 

• Naaigaren   

• Stof: zie tabel 

maat XS S M L XL XXL XXXL

EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

BO (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

HO (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145

Borstomtrek (BO): meet horizontaal op het breedste punt van de buste. 
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam.

Pas het stofverbruik 
aan volgens deze 
aanpassingen. 

LET OP

stofverbruik (in cm)
 collectie

XS S M L XL XXL XXXL

blauwe, roze, groene tricot 
stofbreedte 156 cm 70 75 140 145 150 160 165

Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de  
Fibre Mood stoffencollectie en de bijhorende stofplannen. 

stofverbruik (in cm) 
standaard

XS S M L XL XXL XXXL

stofbreedte 140 cm 130 135 140 145 150 160 165

Het bijhorende stofplan vind je op de laatste pagina van deze werkbeschrijving.

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte 55,75 58 60 62,25 65,75 68,75 72

mouwlengte* 22,5 24 25,5 27 29 31,5 34

tailleomtrek 75 83 91 99 109 121 133

 heupomtrek 88,25 96,25 104,25 112,25 122,25 134,25 146,25

* Inclusief de schouderlengte.

BO

HO

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/stoffen
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stofadvies 
Vita T-shirt maak je in een tricot, dit is een gebreide stof. De stof kan gebreid zijn van  
katoen, linnen, viscose of wol,… al dan niet met een extra elastisch garen erbij zoals elastaan of 
lycra. Een katoenen tricot is perfect voor een T-shirt, zeker voor het zomerseizoen, omwille van 
de ademende en vochtopnemende eigenschappen. Katoen is bovendien onderhoudsvriendelijk. 
Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffencol-
lectie en de bijhorende stofplannen.

patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier in elkaar te naaien, teken je de 
aangegeven naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. 

1. voorpand: 1x aan stofvouw 

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. borstzak: 1x

4. halsboord: 1x aan stofvouw  

Duid cruciale punten binnen het patroondeel aan door middel van een rijgdraadje. 

• Markeer het eindpunt van de V-hals op het voorpand en halsboord met een rijgdraadje 
( ) door het middelpunt van het ( ) telkens aan te duiden met naald en draad.

Duid de belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan.

• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal streepje 
(I) en een dubbel verticaal streepje (II) staat. 

• Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat of op de plaats van de afgewerkte 
zoomlijn. 

• Knip van de delen die aan de stofvouw liggen een klein hoekje weg (V’tje) om het midden 
van de delen aan te duiden.
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https://www.fibremood.com/nl/stoffen-zomercollectie-2019
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werkbeschrijving

De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is 
afgestemd op de gebruikte stofsoort. De delen worden telkens 
aan elkaar gestikt met de goede kanten van de stof op elkaar, 

tenzij  anders vermeld.
 

1
Werk de bovenkant van de borstzak (4) af met een over-
locksteek.

Vouw het aangeknipte beleg om op de plaats van de V-knipjes  
en stik vast met een dubbel sierstiksel. 

Strijk de overige randen telkens 1 cm om. 

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant
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Speld de borstzak op de voorzien plaats en stik vast net 
naast de rand. 
Geef een extra verstevigend stiksel in de hoeken door nog 
eens op het vorige stiksel te stikken aan de bovenkanten.

2
Speld en stik de schoudernaden. 

Werk beide rafelranden samen af met een overlocksteek.

3
Stik de aangeduide zijde van de halsboord (3).

Knip in de naadwaarde tot vlak voor het rijgdraadje en 
strijk het naadje open. Knip eventueel overtollige naad-
waarde weg.
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Vouw de halsboord dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar buiten. 

Speld de beide rafelranden van de halsboord aan de hals-
lijn. De rijgdraadjes liggen precies op elkaar.

Stik vast. Laat in de punt van de V-hals de naald in de stof 
zitten, hef de persvoet en knip in de naadwaarde van het 
VP. 

Draai het werkstuk, laat de persvoet zakken en stik de rest 
van de halslijn. 
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Strijk de halsboord netjes plat en geef een stiksel op het 
VP op 2 mm van de rand.

4
Speld en stik nu de zij- en onderarmnaden. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5
Werk de zoom en mouwzoom af met een overlocksteek. 

Strijk de zomen om op de plaats van het V-knipje. 

Geef een dubbel stiksel. 
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STOFVOUW

ZELFKANT

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

voor maat XS - XXXL
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Deel 3 heb je slechts 1x nodig.


