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Ba-doem, ba-doem! Wikkeltop Paris met haar losse 
snit is  een echte coup de coeur. Dat dankt ze aan 

haar kokette volumemouwen, elegant strikl intje en 
romantische golfjes. De knappe halsl i jn wordt afgewerkt 

met een biaisl int. De lengte van de top en die van de 
mouwen pas je moeiteloos aan volgens je persoonlijke 

smaak. Wil  je graag eerst wat stij ladvies afgestemd op 
jouw figuur? Kijk dan even op w w w.fibremood.be /figuur. 

Et voilà, it’s a wrap!
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http://www.fibremood.com/nl/stijladvies-voor-de-paris-top
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afmetingen patroon (in cm)

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

lengte 59,25 60 60,5 61 61,5 61,75 62,25 62,5 63,75 64,5 65 65,75 66,25 67

mouwlengte* 50,75 51 51,25 51,75 52 52,25 52,5 53 53,25 53,75 54,25 54,5 55 55,25

borstomtrek 80,75 84,75 88,75 92,75 96,75 100,75 104,75 108,75 115 121 127 133 139 145

breedte bovenstuk (boven  
de gerimpelde zone)**

85 87 89 93 97 101 103 107 113,5 120 126,5 133 139,5 146

* Inclusief de schouderlengte en polsboord.
** Zonder de overslagwaarde.  

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

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

matentabel (in cm)

BO

   hier verkort of verleng je het patroon

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

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

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

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

Je kiest de maat op basis van de borstomtrek. Kies de maat waarbij je borstomtrek het dichtste 
aanleunt. 

http://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
http://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl
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benodigdheden 

• Naaigaren

• Drukknoop (diameter 0,5 cm): 3

• Stof: zie tabel

stofadvies Kies, afhankelijk van het gewenste effect en je figuurtype, voor een stugge of meer soepelvallende 
stof. In het eerste geval is dat bijvoorbeeld popeline, geweven jacquard of brokaat. De tweede 
optie brengt je bij tencel, een linnenmengsel of zelfs viscose(crêpe) en polyester(crêpe).

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

stofbreedte 110 cm cm 180 185 190 190 210 210 215 215 220 230 260 265 270 280

stofbreedte 140 cm cm 145 145 145 145 150 150 155 155 210 215 225 230 240 250

 Het bijhorende stofplan vind je op pagina 6 van deze werkbeschrijving.
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

1. voorpand: 2x

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. VP onderstuk: 2x

4. RP onderstuk: 1x aan stofvouw

5. mouw: 2x

6. striklint: 2x

7. biaislint hals: 2x

8. biaislint mouw:2x

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven 
naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. Als je een 
pdf-patroon gebruikt, kan je het patroon printen zowel met als zonder naadwaarden.  
Bekijk de video voor meer info.
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

patroondelen merken

STOFVOUW

ZELFKANT

32 - 46

knip kort door patroonpapier en  
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  

 
markeer de volgende binnen-
punten met een rijgdraadje

    
binnenpunt

     
drukknoop
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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
Strijk telkens één korte zijde van beide delen striklint (6) 
1 cm om naar de averechtse kant. 

Strijk dubbel in de breedte en vouw terug open. Strijk de 
rafelranden van de lange zijden tot tegen de middellijn 
en strijk dubbel. 

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand    

goede kant

averechtse kant

1 cm

1 cm

6

6
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Stik de aangeduide zijden vast vlak naast de rand.

Speld en stik de onafgewerkte rand van één striklint op 
de zijnaad van het LVP (1) tussen de knipjes. 

Speld en stik de onafgewerkte rand van het andere 
striklint op de averechtse kant van het RVP (1) tussen de 
knipjes. 

2
Werk de schouder- en zijnaden van beide delen VP (1) en 
het RP (2) af met een overlocksteek. 
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Speld en stik de schoudernaden en strijk de naadwaarde 
open.

3

Speld en stik het MR- naadje van het biaislint voor de hals (7).  
Strijk de naadwaarde open. 

Strijk het biaislint voor als volgt:

• Strijk eerst dubbel over de hele lengte zodat er een vouw-
lijn ontstaat.

• Strijk de lange zijden nadien tot de rafelranden gelijk
liggen met de vouwlijn. 

Vouw nadien terug open.

Speld en stik het biaislint aan de halslijn langs de  
averechtse kant van het werkstuk. De enkele knipjes  
komen overeen met de schoudernaden, het MR-naadje van 
het biaislint met het V-knipje van het RP. 
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Vouw het biaislint om naar de goede kant en leg de omge-
streken rand op het vorige stiksel. Stik het vast net naast 
de rand.

4
Speld en stik de zijnaden en strijk de naadwaarden open.

5
Werk de zijkanten van de mouw (5) af met een overlock-
steek. 

Speld en stik de zijkanten van de mouw. Strijk de naad-
waarden telkens open.
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Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de zoom.

Trek voorzichtig aan de rimpeldraden zodat de stof  
rimpelt. 

Strijk het biaislint voor de mouw (8) voor als volgt:

• Strijk eerst dubbel in de breedte over de hele lengte 
zodat er een vouwlijn ontstaat.

• Strijk de lange zijden nadien tot de rafelranden gelijk 
liggen met de vouwlijn. 

• Vouw nadien terug open.

Speld en stik het naadje. Strijk de naadwaarde open. 

Schuif het biaislint in de mouw. Speld het aan de averechtse  
kant van de zoom en verdeel terwijl de rimpels tot de 
merktekens en de naden corresponderen.
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Stik vast in de eerste vouwijn. 

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

Speld en stik de bovenkant van de mouw (= de mouwkop) 
aan de armuitsnijding met de corresponderende knipjes 
op elkaar. Het enkele knipje duidt het VP aan, het dubbele
het RP. Het bovenste enkele knipje komt overeen met de 
schoudernaad. Verdeel de ‘overtollige’ stof tussen de  
knipjes gelijkmatig.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

6
Werk de zijnaden van het VP onderstuk (3) en RP onderstuk (4)  
af met een overlocksteek.

2

1

4

3



14/15#Paris

Speld en stik de zijnaden en strijk de naadwaarden open. 

Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de bovenkant van het onder-
stuk. Trek voorzichtig aan de rimpeldraden zodat de stof 
rimpelt. 

Speld de bovenkant van het onderstuk aan de onderkant 
van het bovenstuk. Verdeel terwijl de rimpels tot de merk-
tekens ‘matchen’. Stik vast tot in het rijgdraadje. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

7
Vouw de rechte zijde om en om over het stukje biais van 
het bovenstuk en stik vast. 

8 
Strijk de zoomwaarde van de top om op de V-knipjes. 
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Vouw de rafelrand tegen de voorgestreken vouwlijn en 
vouw nog eens om.

Stik vast net naast de rand.

9
Naai aan de averechtse kant van het RVP 2 drukknoopjes 
op de aangeduide plaatsen. 

Naai aan de goede kant van het LVP 2 drukknoopjes op de 
aangeduide plaatsen. 

Naai eventueel nog een drukknoopje op de halslijn. 


