
1/13#Ada

Ada by 



2/13#Ada

Een meisjesbroek die zowel chic als speels is? Ze bestaat! Of 
toch heel binnenkort, als j i j  nu aan de slag gaat met dit leuke 

paperbagmodel. Ada is hoog, met een elastiek in de rug en 
plooitjes op de tail le. Als ceintuur kies je voor een l int van 
dezelfde stof of met een andere print. Een koord is ook een 

mooie optie, al  dan niet in een contrasterende kleur.  
Het resultaat is ultracomfortabel en toch gekleed. Of stoer, 

door de broek op te rol len tot enkelhoogte. You go girl!

2 - 14 jaar

Ada by 
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afmetingen (in cm)

matentabel (in cm)

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

jaar 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TO 50 52 53 54 55 57 60 63 66

 HO 56 58 60 62 64 68 72 76 80

Tailleomtrek (TO): meet horizontaal op het smalste punt van het lichaam. 
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam. 

TO

HO

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste 
lengtes. Verleng of verkort de broekspijpen en/of de zithoogte door de 
patroondelen door te knippen ter hoogte van de aangeduide dubbele 
lijnen en de patroondelen 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.

De afmetingen in deze tabel zijn de afmetingen van het patroon in functie van 
de gebruikte stof en dienen als referentie. Voor het draagcomfort en om een 
bepaalde snit te bekomen (aansluitend, los of oversized) is er extra ruimte 
(bovenop de zuivere lichaamsmaten) in de breedtematen inbegrepen. Afhan-
kelijk van de gewenste snit kan er gekozen worden om een maat kleiner of 
groter te maken dan de geselecteerde maat.

Je kiest voor dit model best de maat op basis van je heupomtrek. Je kiest de maat 
waarbij je heupomtrek het dichtste aanleunt. De tailleomtrek is gemakkelijk aan 
te passen door bij het doortekenen van de lijn van de ene maat over te gaan naar 
de lijn van een andere maat. 

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

zijlengte* 48,75 53,25 57,75 62,25 66,75 75,75 84,75 93,75 102,75

tussenbeenlengte 24,5 28,5 32,5 36,5 40,5 48,5 56,5 64,5 72,5

tailleomtrek** 54,25 56,25 57,5 58,5 59,5 61,5 64,75 67,75 70,75

heupomtrek 90,5 92,5 94,25 96 97,75 101,25 105,25 109,25 113,5

* Hou er rekening mee dat deze lengte tot 3 cm boven de taille komt.
** Met elastiek.

   hier verkort of 
verleng je het patroon

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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stofadvies Voor de Ada broek kies je best een stof die redelijk stug is, maar toch aangenaam om te dragen 
is. Een te soepelvallende stof zal de plooien (het paperbageffect) minder doen uitkomen. Een 
twill- of keperkatoen met eventueel wat stretch is ideaal. Linnen kan ook. Het broekje is mooi in 
een uni stof, omdat de details van de broek dan extra in de verf worden gezet. Maar een stof met 
strepen of ruiten zal ook een cool resultaat geven!

benodigdheden 

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 25 cm 

• Elastiek (3 cm breed): zie tabel

• Stof: zie tabel

stofverbruik (in cm) 
standaard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 110 cm 105 115 130 140 155 180 200 215 235

stofbreedte 140 cm 80 85 90 95 95 110 150 180 195

Het bijhorende stofplan vind je vanaf pagina 6 van deze werkbeschrijving.

elastiek (in cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

3 cm breed 27,5 28,5 29 29,5 30 31 32,5 34 35,5
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

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

1. voorpand: 2x 

2. rugpand: 2x

3. striklinten: 2x 

4. riemlussen: 1x 

LET  OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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stofplan voor een stof met stofbreedte 110 cm

2 - 6 jaar
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

LET OP 
patroondeel 4 heb je slechts 1 keer nodig.

LET OP 
patroondeel 4 heb je slechts 1 keer nodig.

2 - 10 jaar
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LET OP 
patroondeel 4 heb je slechts 1 keer nodig.
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• Markeer de volgende punten met een rijgdraadje:

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

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm
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12 - 14 jaar

LET OP 
patroondeel 4 heb je slechts 1 keer nodig.

STOFVOUW

ZELFKANT



8/13#Ada

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.

 

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

elastiek

1
Vouw de striklinten (3) dubbel in de hoogte met de goede 
kant van de stof naar binnen. Stik de aangeduide zijden. 

Keer de striklinten nadien binnenstebuiten. 

3

3

3
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Speld en stik de zijnaden van het VP (1) en het RP (2). 
Schuif de afgewerkte striklinten tussen de zijnaden van 
beide delen met de knipjes op elkaar en de rafelranden 
mooi gelijk. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

2
Speld en stik de tussenbeennaden van beide broekspijpen.
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

3
Schuif beide broekspijpen in elkaar met de goede kanten 
tegen elkaar. Speld en stik de zitnaad.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

4
Werk de rand van het aangeknipte beleg van de taille af 
met een overlocksteek.
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Strijk het aangeknipte beleg van de taille om naar de  
averechtse kant op de plaats van de V-knipjes.

Vorm de tunnel aan het RP door een eerste sierstiksel te 
geven op 3 cm van de (omgestreken) bovenkant.

Geef een tweede sierstiksel op 4 cm van het eerste, hiermee  
maak je het onderste stiksel van de tunnel.

Rijg het elastiek door de tunnel via de opening aan de 
zijnaad.
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Speld en stik de uiteinden van het elastiek langs de binnen-
zijde van het werkstuk vast aan de naadwaarde van de 
zijnaad.

5
Vorm de plooien van het VP door de rijgdraadjes telkens 
op elkaar te leggen met de goede kant van de stof naar 
binnen. 

Stik de plooien verticaal vast van rijgdraadje tot rijgdraad-
je.

Keer het werkstuk binnenstebuiten zodat het VP met de 
averechtse kant naar boven ligt. Strijk de waarde van de 
plooi in de richting van MV.

Naai de plooiwaarde aan de averechtse kant met enkele 
steken vast.
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6
Vouw de riemlussen (4) dubbel in de hoogte met de goede 
kant van de stof naar binnen. Stik de lange zijde.

Keer binnenstebuiten en geef langs weerszijden een sier-
stiksel net naast de rand.

Knip in twee gelijke delen.

Strijk telkens de boven- en onderkant 1 cm om.

Speld de riemlussen op het VP ter hoogte van het rijg-
draadje net naast de buitenste plooi. Stik vast op 2 mm 
van de rand.

7
Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes en 
vouw terug open.

Vouw de rafelrand tot tegen de gestreken vouwlijn en vouw 
nog eens door.

Stik vast net naast de rand.
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