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Koffie met vriendinnen? Indira. Naar kantoor? Indira. 
Weekendje weg? Indira. Kortom: Indira is assorti  met heel 

wat gelegenheden. Deze vlotte blousejurk in l ichte A-li jn heeft 
aangesneden mouwen met een wijde polsboord en steekzakjes 

in de zijnaad. Hier te bewonderen in knielengte, 
maar you’re the boss. Ook wat effen of print betreft. 

Jeans, legging of stevige panty in een toffe kleur erbij. 
Sneakers of laarsjes aan. Klaar! 

XS - XXXL

Indira by 
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afmetingen (in cm)

matentabel (in cm)

De afmetingen in deze tabel zijn de afme-
tingen 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 over-
sized) is er extra ruimte (bovenop de zui-
vere lichaamsmaten) in de breedtematen 
inbegrepen. Afhankelijk van de gewenste 
snit kan er gekozen worden om een maat 
kleiner of groter te maken dan de gese-
lecteerde maat.

maat (EU) XS S M L XL XXL XXXL

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

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

BO 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

HO 86 90 94 97t 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

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

HO

BO

Je kiest voor dit model best de maat op basis van je borstomtrek. Je kiest de maat waarbij je 
borstomtrek het dichtste aanleunt. De heupomtrek 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 XS S M L XL XXL XXXL

lengte 105,25 106,25 107,5 109,5 112,25 114,75 116,25

mouwlengte* 62,5 64,25 65,75 67,25 68,75 70,25 71,75

borstomtrek 108,25 116,25 124,25 132,25 142,25 154,25 166,25

heupomtrek 110 118 126 134 144 156 168

omtrek polsboord 29 30 31 32 33 34 35

*Inclusief de schouderlengte en polsboord. 

LET OP

Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes. Verleng of verkort
de jurk en/of de mouwen 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.

   hier verkort of 
verleng je het patroon
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benodigdheden 

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 80 cm

• knopen (Ø 1,1 cm): 10

• Stof: zie tabel

stofadvies Een heleboel stoffen komen in aanmerking voor deze jurk. Wij hebben een voorkeur voor soepel-
vallende stoffen zoals crêpes (dat kan viscose of polyester zijn), viscosestofjes met print, katoen, 
chambray (voor een jeanslook), jeans of suède, ...

stofverbruik (in cm) 
standaard

XS S M L XL XXL XXXL

stofbreedte 110 cm 285 290 290 295 345 375 390

stofbreedte 140 cm 205 205 210 215 280 295 305

Het bijhorende stofplan vind je vanaf pagina 6 van deze werkbeschrijving.
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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: 1x aan stofvouw

3. kraag: 2x aan stofvouw

4. kraagvoet: 2x aan stofvouw

5. polsboord: 2x 

6.  zak: 4x

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 effen stof met stofbreedte 110 cm

XS - XXXL

STOFVOUW

ZELFKANT
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stofplan voor een effen stof met stofbreedte 140 cm

XS - L

STOFVOUW

ZELFKANT

LET OP!

Knip patroondeel 2 in 2 ter hoogte van MR 
en voorzie naadwaarde.
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stofplan voor een effen stof met stofbreedte 140 cm
XL - XXXL

STOFVOUW

ZELFKANT
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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) en een dubbel ver-
ticaal (II) 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.

ZELFKANT

ZELFKANT
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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.

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand    

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

1
Werk de rechte zijde van het aangesneden beleg van het 
VP (1) af met een overlocksteek.

1
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Strijk om op de plaats van de V-knipjes.

2
Speld en stik de schoudernaden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde in de richting van het VP.

3
Speld en stik de omtrek van de kragen (4) op elkaar, be-
halve de onderkant. Dun de naadwaarde uit in de hoeken. 
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Vouw beide kraagdelen open, zodat ze met de goede kan-
ten naar boven liggen. De bovenkraag (= zichtbaar wan-
neer je de top aan hebt) wordt aangeduid met een rood 
sterretje, de onderkraag met een groen sterretje. Vouw 
de naadwaarde in de richting van de onderkraag (groen 
sterretje). Stik op de onderkraag op 2 mm van de naad 
door alle lagen (onderkraag + naadwaarde) heen. Strijk 
de kragen nadien netjes op. 

Strijk van 1 van de 2 delen kraagvoet (3) onderaan 1 cm 
om naar de averechtse kant.

Leg beide delen kraagvoet met de goede kanten op elkaar. 
De kraagvoet met omgestreken onderkant ligt bovenaan.

Schuif de kraag (met de kraag met het groene sterretje 
naar boven) tussen de 2 delen kraagvoet en leg de rafel-
randen gelijk. 

Speld en stik de rafelranden van alle delen aan elkaar. Dun 
de naadwaarden uit in de rondingen. Keer de kraagvoeten 
nadien binnenstebuiten.

Speld en stik de niet omgestreken onderkant van de kraag-
voet aan de halslijn langs de averechtse kant van de hals-
lijn.
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Vouw de kraagvoet met omgestreken onderkant om naar 
de goede kant van het werkstuk. De vouwlijn ligt net op het 
vorige stiksel. Speld en stik vast net naast de rand.

4
Werk de zij- en onderarmnaden en de rechte zijde van de 
zak (6) af met een overlocksteek.

Speld de rechte zijde van de zak op de zijnaad van het VP 
en RP met de rijgdraadjes op elkaar. Stik vast tussen de 
rijgdraadjes.

Vouw bij het VP de naadwaarde van de zak opzij en knip 
schuin in het VP tot vlak voor het rijgdraadje. 

Vouw de zak van het VP samen met de naadwaarde opzij 
en geef een stiksel op 2 mm van de naad door alle lagen 
heen (= de zak + de onderliggende naadwaarde van het VP).
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Speld de zij- en onderarmnaden. Stik vast precies tot aan 
het rijgdraadje  van de zak, stik verder vanaf het volgende 
rijgdraadje tot aan de onderkant.

Speld beide zakdelen op elkaar en stik op 1,5 cm van de 
rafelranden. Leg de naadwaarde van het  VP en RP opzij 
om precies tot de rijgdraadjes te kunnen stikken.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5
Strijk de polsboord (5) dubbel in de hoogte met de goede 
kant van de stof naar buiten om een vouwlijn te bekomen. 
Vouw terug open.

Vouw de polsboord nadien dubbel in de breedte met de 
goede kant van de stof naar binnen. Speld en stik de naad. 
Strijk de naadwaarde open.

1

6

1,5 cm

5
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Strijk de lange zijde zonder knipjes 1 cm om naar de ave-
rechtse kant.

Speld en stik de niet omgestreken rafelrand aan de ave-
rechtse kant van de mouw met de corresponderende knip-
jes op elkaar.

Vouw de polsboord om naar de goede kant van de mouw 
en leg de vouwlijn (van de omgestreken naadwaarde) net 
op het vorige stiksel. Stik vast net naast de rand.

6
Strijk de zoom 1,5 cm om en vouw terug open.

1 cm
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Vouw de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw 
nog eens door op de plaats van de gestreken vouwlijn. 

Stik vast net naast de rand.

7
Naai de knopen op het LVP. De bovenste en onderste knoop 
staan aangeduid op het patroon. Verdeel de afstand tussen 
deze 2 knopen gelijkmatig om de plaats van de andere 
knopen te bepalen.

Maak verticale knoopsgaten op het RVP.

Maak aan de rechterkant van de kraagvoet een horizon-
taal knoopsgat op 1 cm van de afgewerkte rand en in het 
midden van de hoogte.

Naai een knoop aan de linkerkant van de kraagvoet over-
eenkomstig het knoopsgat.
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