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Oversized top in l ichte stof met losse korte rimpelmouwen. 
Voorzien van een ronde brede halsl i jn vooraan. Op de rug is 
de top wat langer en de halsl i jn is  wat dieper uitgesneden. 

Frances by
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BO

HO

maat XS S M L XL XXL XXXL

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

US 0        2 4        6 8        10 12      14 16      18 20      22 24     26    28

UK 4        6 8       10 12      14 16      18 20      22 24      26  28     30     32

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

BO (inches) 30    31.5 33      34.6 36.2    37.8 39.4     41 43.3    45.6 48       50.4 52.7    55.1   57.5

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

HO (inches) 33.8    35.4 37      38.1 39.3    40.5 41.7    42.9 45.2    47.2 49.2       51,1 53.1    55.1   57

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

Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam. 

benodigdheden
• Naaigaren

•  Elastiek : zie tabel

• Stof : zie tabel

maat XS S M L XL XXL XXXL

 elastiek * 2x 47 cm 2x 48 cm 2x 49 cm 2x 50 cm 2x 51 cm 2x 52 cm 2x 53 cm

maat XS S M -L XL XXL - XXXL

stof ** 125 cm 135 cm 205 cm 215 cm 225 cm

* 2,5 cm breed  /  ** 140 cm breed

• Afhankelijk van het gewenste effect en je figuur kies je voor 
een soepelvallende of een stugge stof. 

• Ben je smal bovenaan (weinig boezem én smalle schouders) 
en ben je eerder recht dan kan je een stuggere stof gebruiken, 
zoals een katoen (popeline), linnen… Een stugge stof zal meer 
volume geven.  

• Ben je eerder rond en heb je een zwaardere boezem of brede 
schouders kies dan voor een soepelvallend stofje, zoals bij-
voorbeeld een crêpe, chiffon,… Dit zal je bovenlichaam ‘zachter’ 
maken. 

• De Frances top is gemaakt uit katoen.

stofadvies

Vergelijk de opgegeven lengte van de top met de lengte die je bij jezelf opgemeten 
hebt. Verleng of verkort het patroon door het op de aangeduide lijn door te knippen 
en de patroondelen x-aantal cm uit elkaar te schuiven of over elkaar te leggen als 
nodig. Zorg dat de MV- en MR-lijn telkens mooi rechtdoor lopen.

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte 58 cm 60 cm 62 cm 64 cm 68,5 cm 71,5 cm 75 cm

afmetingen

L
ET

   OP

Pas het  
stofverbruik  
uit de tabel  
aan volgens  
de aanpassingen 
die je doet aan 
het patroon!

matentabel
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

voorpand: 1x aan stofvouw
rugpand: 1x aan stofvouw
biaislint halsuitsnijding: 1x aan stofvouw (in schuindraad)    

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier 
in elkaar te naaien, teken je deze naadwaarden 
rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te 
knippen. Duid sommige cruciale punten binnen het 
patroondeel aan met naald en draad. Belangrijke 
punten op de omtrek van het patroondeel duid je 
aan door kort door het patroonpapier en de stof te 
knippen. Zo krijg je een merkteken van max. 0,5 cm.

Knip van de delen die aan de stofvouw liggen telkens 
een klein hoekje weg (V-knipje). 

stofplan

Leg de delen 1 en 2 telkens volgens het schema 
dat voor jou van toepassing is en knip ze uit. 
Vouw de resterende stof nadien opnieuw door 
een tip van de stof overhoeks te vouwen. Leg 
deel 3 tegen de stofvouw (de stof ligt in biais) 
en knip het uit. 
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De afwerkingsmethode om het kledingstuk in elkaar 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.

Werk de schoudernaden van het voor- en rugpand 

afzonderlijk af met een overlocksteek. Speld en stik 

de schoudernaden. Strijk de naadwaarde open.

1

2

B1

werkbeschrijving

goede kant

averechtse kant

 MV                middenvoor

 MR              middenrug

Legende met gebruikte 
symbolen en afkortingen:

Stik de uiteinden van het biaislint (3) op elkaar. Strijk 

het naadje open. Vouw het biaislint dubbel met de  

goede kant naar buiten.

3



#frances 6/7

Vouw het biaislint én de naadwaarde naar boven. 

Stik op het biaislint door de 3 lagen op 2 mm van  

de rand. Vouw het biaislint nu helemaal om naar  

de averechtse kant. Stik het vast langs de rand. 

1

3

3

1

3

1

Vouw de stof voor de tunnel aan de armuitsnijdingen 

opzij. Werk nu de zijnaden af met een overlocksteek.

Speld en stik de zijnaden op elkaar vanaf de zoom tot 

aan het gemarkeerde punt. Zet de naald op de laagste 

stand, hef de persvoet, draai de stof, laat de persvoet 

zakken en stik nu verder. Knip in de stof in de hoek tot 

vlak voor het rijgdraadje.

1

1

2

Speld het biaislint aan de halslijn. Het naadje ligt 

gelijk met MR, het V-knipje van de vouwlijn met MV, 

de andere knipjes met de schoudernaden. Stik vast 

op 0,5 cm.
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Rijg het elastiek door de tunnel. Leg de uiteinden van  

het elastiek 3 cm over elkaar en stik ze vast in kruis-

vorm. Trek het elastiek helemaal in de tunnel en stik  

de opening dicht.

5

Strijk de zoomwaarde (= 1,5 cm) om en vouw terug 

naar beneden. Vouw de rafelrand tegen de gestreken 

vouwlijn en vouw nog eens om en stik vast. 

6

1,5 cm 1,5 cm

0,75 cm

1212

12
3 cm

Strijk 1 cm en dan 3 cm om aan de armuitsnijding. 

Speld en stik vast naast de rand, zodat er een tunnel 

ontstaat. Vergeet geen opening te laten aan de onder-

arm om er later het elastiek te kunnen door rijgen.
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