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Adam mag er zijn. Jongens en meisjes love him.  
Omdat hij  stoer en origineel is. Dit is  de short van het 
jaar, jaja! Een doordacht design met subtiele l i jnen en 

zakken die over de zijkant naar achteren doorlopen. 
Dankzij  de tail leband met elastiek is het draagcomfort 
maximaal. De zoom kan je op twee manieren afwerken: 

gewoon netjes omgestikt, of wat nonchalanter met 
een omslagje. Voor de stof zijn de mogelijkheden 

onbeperkt. Laat je creativiteit de vrije loop.  

2 - 14 jaar

Adam by 
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afmetingen patroon (in cm)

matentabel (in cm)

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lichaamslengte 92 98 104 110 116 125 137 150 160

TO (tailleomtrek) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

 HO (heupomtrek) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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 onderstaande tabel zijn de afmetingen van het patroon in 
functie van de gebruikte stof en dienen als referentie. In de breedtematen zit 
extra ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) inbegrepen omwille van het 
draagcomfort.

TO

HO

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

zijlengte* 25,5 27,5 29,5 31,5 33,5 37,5 41,5 45,5 49,5

tailleomtrek met elastiek 44 46 48 50 52 56 60 64 68

tailleomtrek zonder elastiek 56,75 58,75 60,75 62,75 64,5 68,5 72,5 76,5 80,25

heupomtrek 60,5 62,75 64,75 67 69 73,25 77,5 81,5 85,75

* Inclusief de tailleband.   hier verkort of 
verleng je het patroon

Kies de maat op basis van de heupomtrek (ongeacht de leeftijd of lengte). Je kiest de 
maat waarbij de heupomtrek het dichtste aanleunt. De tailleomtrek is dan makkelijk 
aan te passen met het elastiek in de tailleband. Pas de lengte van de geselecteerde 
maat vervolgens aan naar de lengte die bij de leeftijd of lengte van het kind hoort, 
terug te vinden in onderstaande tabel. 

https://www.fibremood.com/nl
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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stofadvies Wat stoffen betreft heeft Adam geen grenzen. Gebreid of geweven, het werkt allebei. In een toffe 
kleur of met dessin. Alles kan. Aan jou om de schat te vinden in het ruime aanbod sweaterstof, 
French Terry, interlock, keperkatoen, jacquard, popeline, tencel …

benodigdheden 

• Naaigaren

• Elastiek (4 cm breed): zie tabel 

• Stof: zie tabel

stof 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 110 cm 50 55 60 60 75 85 95 105 115

stofbreedte 140 cm 45 45 50 50 50 70 80 85 95

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

elastiek 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte cm 47 49 51 53 55 59 63 67 71
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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. zijpand: 2x

3. rugpand: 2x

4. zak: 2x

5. tailleband: 1x aan stofvouw
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

2 - 6 jaar

STOFVOUW

ZELFKANT

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

2 - 6 jaar
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patroondelen merken

knip kort door patroonpapier en stof 
op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  

8 - 14 jaar
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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
Speld en stik de rechte zijde van het aangeknipte beleg van 
de zak (4) aan de rechte zijde van het ZP (2).

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.
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goede kant

averechtse kant

elastiek
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Vouw of strijk de zak om op de plaats van de V-knipjes. 
Speld de afgewerkte bovenkant van de zak gelijk met de 
knipjes van het ZP. Stik vast op 0,5 cm van de rafelranden.

2
Speld en stik het VP (1) en het ZP met de corresponderende 
knipjes op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Strijk de naadwaarde in de richting van het VP en geef 
een sierstiksel op het VP op persvoetbreedte van de naad.
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Speld en stik het RP aan het ZP met de corresponderende 
knipjes op elkaar. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek .

Strijk de naadwaarde in de richting van het RP en geef 
een sierstiksel op het RP op persvoetbreedte van de naad. 

3
Speld en stik de tussenbeennaden. 
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde in de richting van het VP. 

4
Schuif beide broekspijpen in elkaar met de goede kanten 
tegen elkaar. Speld en stik de zitnaad.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5
Vouw de tailleband (5) dubbel in de breedte met de goede 
kant van de stof naar binnen.

Speld en stik de korte zijde.
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Strijk de tailleband dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar buiten. 

Speld en stik beide rafelranden van de tailleband aan de 
taillelijn met de corresponderende knipjes op elkaar. Laat 
ergens een opening om later het elastiek door te rijgen.

Rijg het elastiek door de tunnel.

Leg de uiteinden 3 cm over elkaar, stik ze vast in kruis-
vorm.3 cm
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Trek het elastiek helemaal in de tunnel en stik de opening 
dicht.

6 Er zijn 2 opties om de zoom af te werken: 

optie A 

Werk de zoom af met een overlocksteek.

Strijk de zoomwaarde om naar de averechtse kant en stik 
vast. 

optie B

Stik vlak naast de rand van de zoom en stik nog eens op 
persvoetbreedte van het eerste stiksel. 

Vouw de zoomwaarde om naar de goede kant. 

Stik de zoomwaarde vast op de plaats van de tussenbeen-
naad en figuurnaden.

Optie A

Optie A

Optie B

Optie B

Optie B


