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Pofmouwen behouden hun opvallende rol  in het modebeeld, 
maar het tijdperk van de statementkragen breekt aan.  

Top Honey zet deze trend alvast prachtig neer.  
Een romantische fronsboord omarmt volledig de kraag. 
Laat je die volant l iever weg? Dit pittige boxy bloesje 

bl i jft oppercharmant. Zelfs volledig uitgepuurd, met enkel 
het kraagvoetje als opstaand boordje en een zichtbare 

knoopsluiting zonder volant. Honey valt mooi in een l ichte 
A-li jn, dankzij  de rimpeltjes op de rug. Ook de mouwen kregen
onderaan rimpeltjes en zijn sierl i jk afgewerkt met een boordje

en strikl inten. Voor je begint te knippen: check zeker eerst 
goed de lengte van de top bij  de patroonafmetingen. 
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afmetingen patroon (in cm)

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

lengte 52 52,25 52,5 52,75 53 53,25 53,5 53,75 54 54,5 55 55,5 56 56,5

mouwlengte* 61,75 62 62,25 62,75 63 63,25 63,5 63,75 64,25 64,75 65 65,5 65,75 66,25

borstomtrek 85,75 89,75 93,75 98 102 106 110 114 120 126 132,25 138,25 144,25 150,25

zoomomtrek 94,5 98,75 103 106,25 109,5 113 116,25 119,5 124,75 130,25 135,5 141 146,25 151,5

* Inclusief de schouderlengte en de polsboord.

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)

HO

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 te bekomen (= losse snit) is er in 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

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

Je kiest de maat op basis van de borstomtrek. Is je heupomtrek groter dan die uit de matentabel, kijk 
dan in de onderstaande tabel met afmetingen bij zoomomtrek om te verifiëren of er nog voldoende 
ruimte is of dat je deze maat moet aanpassen. Dit kan je makkelijk doen door bij het overtekenen 
van het patroon over te gaan van de lijn van de ene maat naar de lijn van een andere maat.

LET OP! Dit is een boxy model. Vergelijk goed 
de opgegeven lengte met de gewenste lengte!

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

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 70 cm

• Knopen (Ø 1,1 cm): 5

• Drukknoop (Ø 0,5 cm): 1

• Stof: zie tabel

stofadvies Honey is in veel verschillende stoffen een knappe verschijning, hallelujah! Gebruik bij voorkeur
geweven stoffen, omwille van de fijne details. Denk aan popeline, tencel, linnen, crêpe, wollen 
stofjes, flanel … Dit model leent zich zowel voor effen als voor een motief. 

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

stofbreedte 110 cm cm 250 255 255 260 260 265 265 275 285 290 295 295 305 305

stofbreedte 140 cm cm 205 210 210 210 215 215 235 240 245 255 260 270 270 270

 Het bijhorende stofplan vind je op 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. Als je een 
pdf-patroon gebruikt, kan je het patroon printen zowel met als zonder naadwaarden. 
Bekijk de video voor meer info. 

1. linkervoorpand: 1x

2. rechtervoorpand: 1x

3. plat stuk: 2x aan stofvouw

4. rugpand: 1x aan stofvouw

5. mouw: 2x

6. polsboord (+ striklinten): 2x aan stofvouw

7. kraag: 2x aan stofvouw

8. kraagvoet: 2x aan stofvouw

9. knoopsgatenpat RVP: 1x

10. volant: 1x

11. volant kraag: 1x aan stofvouw

12. bies mouwsplit: 2x

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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TIP!

Maak je een versie zonder volant, knip dan 
2x patroondeel 1 ipv. 1x patroondeel 1 en 
1x patroondeel 2. Patroondelen 9 en 10 
heb je dan niet nodig voor deze versie.

http://www.fibremood.com/nl/blog/pdf-patronen-afdrukken
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

32 - 54

56 - 58
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LET OP 
patroondelen 10 en 11 heb je slechts 1 keer 
nodig.

LET OP 
patroondelen 10 en 11 heb je slechts 1 keer 
nodig.
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

patroondelen merken

32 - 42

44 - 58

knip kort door patroonpapier en  
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  

 
markeer de volgende binnen-
punten 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.

1
Werk de MV-lijn van het LVP (1) af met een overlocksteek. 

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand    

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

stri jkbare tussenvoering

1

TIP!

Maak je een versie zonder volant, werk dan met 2 
patroondelen 1 ipv. 1x patroondeel 1 en 1x patroondeel 
2. Werk beide delen af zoals het LVP. 
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Strijk de zoomwaarde van het LVP en RVP (2) eerst 1 cm 
om. 

Strijk dan nog eens om op de plaats van de V-knipjes  
(5 cm) zodat je vouwlijnen krijgt. 

Vouw de zoomwaarde van het LVP om naar de goede kant 
op de plaats van het V-knipje.  Stik het stukje MV-lijn tot in 
de gestreken vouwlijn (van de 1 cm naadwaarde). 
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Keer de zoomwaarde om naar de averechtse kant. Strijk 
het aangeknipte knopenbeleg om op de plaats van de 
V-knipjes. Speld het voorlopig vast.

Vouw de volant (10) dubbel in de breedte met de goede 
kant van de stof naar binnen. Stik de bovenste en onderste 
korte zijde. 

Keer binnenstebuiten. Stik met een grote steeklengte 
en lange draadspanning 2 evenwijdige stiksels langs de  
rafelranden over de volledige lengte.

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de rimpeldraden 
zodat de stof rimpelt. 

1 1
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Speld de afgewerkte boven- en onderkant van de volant 
tegen de corresponderende knipjes boven- en onderaan 
het RVP. Verdeel de rimpels tot de knipjes van het RVP en 
de strook ‘matchen’. Stik de volant vast op het RVP iets 
langs de rand. Verwijder nadien de rimpeldraden.

Werk de zijde zonder knipjes van het knoopsgatenpat  
RVP (9) af met een overlocksteek.

Vouw het knoopsgatenpat RVP dubbel in de breedte met 
de goede kant van de stof naar binnen op de plaats van de 
V-knipjes en met de rijgdraadjes precies op elkaar.

Stik de onderkant tot precies in de rijgdraadjes.
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9

Keer binnenstebuiten.

Speld en stik de zijde met de knipjes van het knoops-
gatenpat op de MV-lijn van het RVP + volant met de  
corresponderende knipjes netjes op elkaar. Vouw het  
bovenste gedeelte van de knoopsgatenpat hiervoor wat 
opzij zodat je enkel de onderste laag kan stikken. 

Vouw de zoomwaarde om naar de goede kant op de plaats 
van het V-knipjes en stik het stukje MV-lijn tot in de gestre-
ken vouwlijn (van de 1 cm naadwaarde.) 

Keer de zoomwaarde om naar de averechtse kant.
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Vouw het knoopsgatenbeleg opzij en maak verticale 
knoopsgaten op de aangeduide plaatsen. Het bovenste 
en onderste knoopsgat staan aangeduid op het patroon. 
Verdeel de afstand tussen deze gelijkmatig om de plaats 
van de overige knoopsgaten te bepalen. 

Werk de zijnaden van het LVP en RVP af met een over-
locksteek.

2
Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de bovenkant van het RP (4) tot 
iets voorbij de knipjes.

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de rimpeldraden 
zodat de stof rimpelt.
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Verdeel de rimpels tot de knipjes van het RP en het plat 
stuk (3) ‘matchen’.

Leg de onderste zijde van beide delen plat stuk met de 
goede kanten op elkaar. Schuif het RP ertussen met de 
goede kant naar boven. Het plat stuk dat bovenaan ligt 
wordt aangeduid met een groen sterretje; het plat stuk 
dat aan de binnenkant van de top zal komen te zitten met 
een rood sterretje.

Speld en stik deze 3 lagen met de knipjes op elkaar. Ver-
wijder nadien de rimpeldraden. 

Vouw de delen plat stuk naar boven.

4

3

3

3

4

3

4

4

3

3

3

4

3



15/23#Honey

Leg de schoudernaden van het VP en die van het plat stuk 
aangeduid met het groene sterretje met de goede kanten 
op elkaar. 

Neem nu de schoudernaad van het plat stuk aangeduid 
met het rode sterretje en draai die naar voor, met de goede
kant naar beneden op de averechtse kant van het VP. Leg 
de 3 rafelranden (plat stuk met het rode sterretje + plat 
stuk met het groene sterretje + VP) gelijk en stik de lagen 
vast. Keer nadien binnenstebuiten. De schoudernaad van 
het VP zit netjes tussen beide delen plat stuk.

Werk de zijnaden van het RP af met een overlocksteek. 
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het VP moet op het plat stuk 
liggen tet de averechste kant 
naar boven. 
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3
Speld en stik de zijnaden. Strijk de naadwaarde open. 

4
Vouw de volant kraag (11) dubbel in de hoogte met de  
goede kant van de stof naar binnen. Stik de 2 korte zijden. 

Keer binnenstebuiten. Stik met een groete steeklengte 
en lange draadspanning 2 evenwijdige stiksels langs de  
rafelranden over de volledige lengte.

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de rimpeldraden 
zodat de stof rimpelt. 

Speld de rafelranden van de  volant kraag tegen de  
rafelrand van één van de twee kraagdelen (7). Verdeel de 
rimpels tot de knipjes van de volant en de kraag ‘matchen’. 
Stik de volant vast op de kraag iets langs de rand. Verwij-
der nadien de rimpeldraden.
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Speld het overgebleven kraagdeel met de goede kant 
naar beneden op de kraag + volant. Stik de omtrek van de  
kragen, behalve de onderkant. Dun de naadwaarde uit. 
Keer binnenstebuiten. 

Strijk van één van de twee delen kraagvoet (8) 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 onderkraag (= de kraag aange-
duid met het rode sterretje)  naar boven tussen de 2 delen 
kraagvoet en leg de rafelranden gelijk. 
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Speld en stik de delen aan elkaar. Dun de naadwaarden 
uit in de rondingen zodat je geen onnodige diktes krijgt. 

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 top.

Vouw de kraagvoet met omgestreken onderkant om naar 
de goede kant van de halslijn. De vouwlijn ligt net op het 
vorige stiksel. Speld en stik vast. Vervolledig het sierstik-
sel rondom.



19/23#Honey

5
Werk de zijkanten van de mouw (5) af met een overlocksteek. 
Knip in de mouw vanaf het knipje op de zoom tot aan het 
rijgdraadje.

Strijk de bies voor de mouwsplit (12) voor als volgt:

• Strijk de bies 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. 

• Strijk dubbel.

• Vouw de bies nadien terug open.

Sper de mouwsplit zodanig open dat je één rechte lijn 
bekomt.

Schuif de bies voor de mouwsplit onder de mouw met 
de goede kant naar boven. Leg één lange rand gelijk 
met de rand van de mouwsplit en trek ter hoogte van het 
rijgdraadje de mouw wat opzij. Stik vast op 0,5 cm. Ter 
hoogte van het rijgdraadje heb je slechts enkele draadjes 
van het weefsel vastgestikt.
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Vouw de bies om naar de goede kant van de mouw en leg
de gestreken vouwlijn net op het stiksel. Stik vast net naast
de rand.

Vouw de mouw dubbel in de breedte met de goede kant 
naar binnen. Stik de bovenkant van de bies schuin op  
elkaar.

Vouw de bies aan de voorkant van de mouw (te herkennen 
aan de breedste zijde aan de zoom van de mouw) om naar
de averechtse kant van de mouw en stik de bies vast op 
persvoetbreedte van de onderkant.

Speld en stik de zijkanten van de mouw. Strijk de naad-
waarde telkens open.
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5 12

5 12
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Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de onderkant van de mouw.

Trek voorzichtig aan de rimpeldraden zodat de stof  
rimpelt.

Strijk de polsboord dubbel in de hoogte zodat je een vouw-
lijn krijgt, vouw terug open. Strijk nadien telkens van één 
lange zijde van de polsboord (6) 1 cm om.

Speld de niet omgestreken rafelrand van de polsboord aan 
de averechtse kant van de mouw met de V-knipjes gelijk 
met het knipje van de mouw en de rijgdraadjes gelijk met 
de naar de averechtse kant omgevouwen bies aan de ene 
kant en de rand van de bies aan de andere kant. Stik vast 
tussen de rijgdraadjes. Verwijder nadien de rimpeldraden.
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Vouw de polsboord met de striklinten eerst helemaal naar 
beneden. Vouw de striklinten van de polsboorden naast de 
rijgdraadjes met de goede kant op elkaar en stik telkens 
de korte en een lange zijde (in de gestreken vouwijn). 

Keer de striklinten binnenstebuiten. Vouw de vouwlijn van 
de gestreken polsboord naar de goede kant van de mouw 
en leg de vouwlijn net op het vorige stiksel. Stik vast net 
naast de rand. 

Vervolledig het sierstiksel rondom rond. 

6
Speld de mouwkop aan de armuitsnijding met de 
corresponderende knipjes op elkaar. Het enkele knipje 
van de mouw komt overeen met het enkele van het VP, 
het dubbele met het dubbele van het RP. Het bovenste 
enkele knipje op de mouw correspondeert met het enkele 
knipje op het plat stuk dat de eigenlijke schouder aangeeft. 
Verdeel de overtollige stof tussen de bovenste knipjes. 
Stik vast.
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

7
Strijk de zoomwaarde van het RP mee om: eerst 1 cm, 
daarna 5 cm. 

Stik de zoomwaarde vast op 4,5 cm van de rand. 

8
Naai de knopen aan het LVP op de aangeduide plaats. De 
plaats van de bovenste en onderste knoop staan aangeduid 
op het patroon. Verdeel de afstand tussen beide gelijkmatig 
om de plaats van de andere te bepalen. Of naai de knopen 
aan overeenkomstig de eerder gemaakte knoopsgaten. 

Naai een drukknoopje aan de kraagvoet. 
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