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Dit boxy bloesje is  een basic, maar dan wel een met veel 
charme. El isa maakt zich met haar kraag, revers en korte losse 

mouwen binnen de kortste keren onmisbaar in je garderobe. 
Een plezier om te dragen en een makkie om te combineren.  
Op een hoge tail lebroek – denk bijvoorbeeld aan momjeans 

Ebony – is  El isa extra in haar element. Liever een langer 
exemplaar en /of langere mouwen? Dat is zo gefikst,  

dankzij  deze aanwijzingen.

XS - XXXL
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afmetingen (in cm)

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte 53,75 56 58 60,25 63,75 66,75 70

mouwlengte* 48,75 50 51,5 53 54,25 55,75 57

borstomtrek 92,5 100,5 108,5 116,5 126,5 138,5 150,5

bovenarmomtrek 33,75 36,75 39,75 42,75 46,25 50,75 55,5

zoomomtrek 101,75 109,75 117,75 126,25 136,25 148,5 160,5

* Inclusief de schouderlengte. 

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten 
of gewenste lengtes. Verleng of verkort de blouse 
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.

Je kiest voor dit model best de maat op basis van je borstomtrek. Je kiest de maat waarbij je 
borstomtrek het dichtste aanleunt. 

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 (= los) is er 
extra ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) 
in de breedtematen inbegrepen. Afhankelijk 
van de gewenste snit kan er gekozen worden 
om een maat kleiner of groter te maken dan de 
geselecteerde maat.

matentabel (in cm)

maat 
XS S M L XL XXL XXXL

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

lichaamslengte 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172 172

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

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

HO

BO

 hier verkort of verleng je het patroon
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benodigdheden 

stofadvies Effen of print, in linnen, viscose, tencel, satijn of katoen. Alles is mogelijk! Jij kiest.  

stof XS S M L XL XXL XXXL

stofbreedte 110 cm cm 130 135 160 165 170 180 210

stofbreedte 140 cm cm 100 130 135 140 170 175 185

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

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 80 cm

• knopen (Ø 1,7 cm): zie tabel

• Stof: zie tabel

knopen XS S M L XL XXL XXXL

3 3 3 4 4 4 4
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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. mouw: 2x 

4. kraag: 2x aan stofvouw

5. beleg VP: 2x

6. beleg RP: 1x aan stofvouw

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

soort materiaal 

stof 

strijkbare tussenvoering 
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

XS - S
STOFVOUW

ZELFKANT

2

5

3

1

4 4 6

2

5

3

3

1

4 4 6

2

5

3

1

4 4 6

M - XXL
STOFVOUW

ZELFKANT

XXXL
STOFVOUW

ZELFKANT

ZELFKANT

ZELFKANT



7/18#Elisa

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

STOFVOUW

ZELFKANT

XS - XXXL

patroondelen merken

knip kort door het patroonpapier en de 
stof op de volgende omtrekspunten

enkel knipje 

dubbel knipje 

V-knipje 

markeer de volgende binnenpunten 
met een rijgdraadje

binnenpunt

(druk)knoop

knoopsgat 
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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 schouder- en zijnaden van het VP (1) en het RP (2)  
af met een overlocksteek. 

2

1
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Speld en stik de schoudernaden en strijk de naadwaarde 
open.

2
Leg de rafelrand van de bekleefde onderkraag (aangeduid 
met een groen sterretje) tegen het schuine knipje aan MV. 
De rest van de kraag ligt naar beneden gericht. Het rijg-
draadje in het hoekpunt van de kraag ligt precies op het 
rijgdraadje van het VP. 

Speld en stik deze zijde van de kraag, begin te stikken 
vanaf 1 cm van de rand van de kraag.
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Laat daar de naald in de stof zitten, hef de persvoet, knip 
enkel in de naadwaarde van het VP tot vlak voor de naald 
(niet in de naadwaarde van de kraag), draai het werk en 
laat de persvoet zakken.

Stik de rest van de halslijn met de corresponderende 
merktekens op elkaar. Het knipje op de kraag komt overeen  
met de schoudernaad. Laat ter hoogte van het rijgdraadje 
in het hoekpunt van de kraag opnieuw de naald in de stof 
zitten.

Herhaal dezelfde stappen om de andere kant van de kraag 
te stikken.

Je laat opnieuw 1 cm naadwaarde over op het einde.
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Strijk de naadwaarde open. Knip driehoekjes uit de naad-
waarde van de kraag aan de halslijn (er is een teveel aan 
stof) en knip op dezelfde plaats de naadwaarde van het 
VP + RP enkel in (er is stof tekort, waardoor de kraag niet 
mooi kan vallen).

3
Speld en stik de schoudernaden van het VP beleg (5) en het 
RP beleg (6) en strijk de naadwaarde open. 

Werk de aangeduide randen van het beleg af met een over-
locksteek.
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Leg de rafelrand van de niet bekleefde bovenkraag (aan-
geduid met een rood sterretje) tegen het schuine knipje 
aan MV. De rest van de kraag ligt naar beneden gericht. 
Het rijgdraadje in het hoekpunt van de kraag ligt precies 
op het rijgdraadje van het beleg. 

Speld en stik deze zijde van de kraag, begin te stikken 
vanaf 1 cm van de rand van de kraag.

Laat daar de naald in de stof zitten, hef de persvoet, knip 
enkel in de naadwaarde van het beleg tot vlak voor de 
naald (niet in de naadwaarde van de kraag), draai het 
werk en laat de persvoet zakken.

Stik de rest van de halslijn met de corresponderende 
merktekens op elkaar. Het knipje op de kraag komt overeen  
met de schoudernaad. Laat ter hoogte van het rijgdraadje 
in het hoekpunt van de kraag opnieuw de naald in de stof 
zitten.
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Herhaal dezelfde stappen om de andere kant van de kraag 
te stikken. Je laat opnieuw 1 cm naadwaarde over op het 
einde.

Strijk de naadwaarde open. Knip driehoekjes uit de naad-
waarde van de kraag aan de halslijn (er is een teveel aan 
stof) en knip op dezelfde plaats de naadwaarde van het 
beleg VP + beleg RP enkel in (er is stof tekort, waardoor 
de kraag niet mooi kan vallen).

4
Speld en stik eerst de kragen aan elkaar: Speld de con-
touren van beide kragen netjes gelijk en stik vast op 1 cm. 
Leg bij het stikken van de kraag de naadwaarde van de 
aangeduide zijden naar beneden of opzij.

Speld en stik nu de MV-lijnen aan elkaar. Begin te stikken 
vanaf het rijgdraadje tot aan de zoom. Leg de naadwaarde 
van de kraag naar boven of opzij.
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Stik de zoom onderaan vast op 1,5 cm evenwijdig met de 
rafelrand.

Keer de blouse binnenstebuiten. Vouw de naadwaarde van 
de MV-lijn ter hoogte van de eerste knoop opzij in de rich-
ting van het beleg VP. Stik op het beleg VP op 2 mm van de 
rand door alle lagen heen tot aan de zoom (het beleg + de 
onderliggende naadwaarde).

Vouw de naadwaarde boven de eerste knoop opzij in de rich-
ting van het VP en stik op het VP op 2 mm van de rand door 
alle lagen heen (het VP + de onderliggende naadwaarde).  
Doe dit tot zo ver je kunt.
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Vouw beide kraagdelen open, zodat ze met de goede kanten  
naar boven liggen.Vouw de naadwaarde in de richting van 
de onderkraag (groen sterretje). Stik op de onderkraag 
vlak naast de naad door alle lagen (onderkraag + naad-
waarde) heen. Strijk de kragen nadien netjes op elkaar.

Stik de naadwaarde van het beleg aan de naadwaarde van 
het VP + RP ter hoogte van de halslijn tot zover je kan. 

Naai het beleg ter hoogte van de schoudernaad vast met 
enkele steken.

5
Speld en stik de zijnaden van het VP en RP en strijk de 
naadwaarde open.

4

4
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Werk de zijkanten van de mouw (3) af met een overlock-
steek.

Speld en stik de zijkanten van de mouw en strijk de naad-
waarde open.

Speld de mouw aan de armuitsnijding met de correspon-
derende knipjes op elkaar. Het enkele komt overeen met
het VP, het dubbele met het RP, het bovenste enkele met
de schoudernaad. Verdeel de stof tussen de merktekens.
Stik vast.

Werk de rafelranden af met de overlocksteek.

3

6        

3

2

3

1
2

1

3

1
2



17/18#Elisa

Werk de mouwzoom af: strijk de zoomwaarde om op de 
plaats van het V-knipje en vouw terug open.

Leg de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw
nog eens door.

Stik vast naast de rand.

6 
Strijk de zoomwaarde van het VP+RP om op de plaats van 
de V-knipjes. Vouw terug open.

Leg de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw nog 
eens door.

3
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Stik vast net naast de rand.

7
Naai de knopen op de aangeduide plaatsen. De bovenste  
en onderste knoop staan aangeduid op het patroon.  
Verdeel de afstand gelijkmatig voor de plaatsing van de 
andere knopen.

Maak horizontale knoopsgaten overeenkomstig de plaats 
van de knopen. 


