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Losse top voor meisjes met ronde hals en drukknoopsluiting 
op de schouder, lage schouders en zoom met elastiek 

afwerking. Mouw met fantasieknoop in stof aan de pols.
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• Naaigaren

• Drukknopen (ø 9 mm): 3

• Strijkbare tussenvoering:   
   max. 25 cm

• Lichte katoen: max. 20 cm

•  Elastiek: zie tabel 

• Stof: zie tabel

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. 

benodigdheden

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

matentabel

afmetingen

maat ( jaar) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

BO (cm) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

maat ( jaar) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte (cm) 35,25 37,25 39,25 40,25 41 45 49 53 57

mouwlengte (cm) 30,5 34,5 38,25 42 45 49,25 54,25 59 64

1/2 BO (cm) 36,25 37,25 38,25 39,25 40,25 42,25 44,25 46,25 48,25

L
ET

   OP

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

BO

maat ( jaar) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

elastiek (cm) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

maat ( jaar) 2 3-4 5-6 8 10 12-14

stof* (cm) 115 130 140 155 165 190

* 140 cm breed

maat ( jaar) 2-3 4 5-6 8 10 12 14

stof* (cm) 95 100 110 120 165 175 185

* 164 cm breed, glittertricot

Voor de Goldie top gebruik je best een French terry, sweaterstof of punta 
di roma. Wij gebruikten een glittertricot.

stofadvies

* 3 cm breed

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

voorpand: 1x
rugpand: 1x 
mouw A: 2x 
mouw B: 2x
halsbeleg VP: 1x 
halsbeleg RP: 1x aan stofvouw
zoombeleg VP: 1x aan stofvouw
zoombeleg RP: 1x aan stofvouw
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3
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Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel 
verticaal streepje (I) en een dubbel verticaal streepje (II) staat en knip 
een hoekje weg uit de stof waar een V-symbooltje staat.

Knip van de delen 6, 7 en 8 die aan de stofvouw liggen een klein hoekje 
weg (V’tje) om het midden van de delen aan te duiden.

Markeer alle punten aangeduid met ( ) aan door het middelpunt aan 
te duiden met naald en draad. 

Teken 1 cm rond de papieren patroondelen tenzij het anders is aan-
gegeven op de tekening.  

De zijde van de delen 6, 7 en 8 die aan de stofvouw (  ) ligt, krijgt 
geen naadwaarde.
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2. voor glittertricot met stofbreedte 164 cm
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voor katoen 140 cm

voor katoen 140 cm

STOFVOUW
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stofplan
1. voor een standaardstof met stofbreedte 140 cm

Delen 1, 2 en 5 heb je slechts 1 keer nodig. 

• We knippen het halsbeleg (deel 5 en 6) en de zoombelegdelen (deel 7 en 8) uit 
katoen omdat glittertricot een beetje prikt wanneer je het op je huid draagt.

• Delen 1, 2 en 5 heb je slechts 1 keer nodig. 

2 - 8

10-14
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1 

Speld het VP (1) en RP (2) op elkaar en stik de schouder-
naad aan de rechterkant. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde in de richting van het VP. Overlock 
de andere schoudernaden afzonderlijk. 

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.

Legende met gebruikte
symbolen

  goede kant

  averechtse kant

  goede kant lichte katoen

  averechtse kant lichte katoen

  strijkbare tussenvoering

  elastiek

   VP      voorpand

   RP    rugpand 

 LVP     linkervoorpand

  LRP    linkerrugpand
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Speld de halsbelegdelen (5 en 6) op elkaar en stik de 
schoudernaad aan de rechterkant. Strijk de naadwaarde 
open.   

Overlock de schoudernaden aan de linkerkant en de  
onderkant van het halsbeleg.     

Speld en stik de schoudernaden van het halsbeleg aan de 
schoudernaden van het  LVP en LRP. 

Vouw het aangesneden beleg van het LVP om naar de 
goede kant van het VP, op de plaats van de V-knipjes. Het 
halsbeleg schuift mee op. Doe dit op dezelfde manier bij 
het RP. 

Speld en stik de halslijnen van het gecombineerde beleg 
en het werkstuk aan elkaar. 
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Vouw het halsbeleg en de naadwaarde opzij en stik op het 
beleg op 2 mm naast de naad door alle lagen heen. Vouw 
het beleg daarna helemaal om naar de averechtse kant 
en duw de hoekjes mooi uit. 

Speld het VP op het RP met de vouwlijn van de linker-
schouder op het knipje van het RP. Stik op elkaar ter hoog-
te van de armuitsnijding op 0,5 cm van de rand. 

2

Speld en stik de rechte zijde met het enkele knipje en 
V-knipje van het deel mouw B (4) aan de rechte zijde met 
het enkele knipje en V-knipje van het deel mouw A (3)  
tot aan het rijgdraadje. 

Vouw de naadwaarde van het deel mouw B weg en knip in 
de naadwaarde tot het rijgdraadje.
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Werk het naadje af met een overlocksteek. Vouw het deel 
mouw B terug opzij.

Werk de zoom af met een overlocksteek.

Strijk de zoomwaarde om naar de averechtse kant en stik 
het middelste gedeelte al vast. De zijkanten blijven voor-
lopig ongestikt.

Werk de gebogen rafelrand van de mouw A af met een 
overlocksteek.
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Twist het deel van de mouw A dat horizontaal ligt: vouw 
de zijde met de enkele knipjes naar beneden en tegelijk 
met de averechtse kant naar boven.

Draai het deel verder door naar boven en leg de zijde met 
de enkele knipjes op de andere zijde met de knipjes van 
het deel mouw A met de goede kant van de stof op elkaar.

Speld en stik vast. Er blijft een kleine opening over om 
later het deel mouw B te kunnen doorschuiven.

Twist de onderste zijde van het deel mouw B naar boven 
met de averechtse kant naar boven. Schuif het door de 
opening.                       

A
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Speld en stik de zijde met de dubbele knipjes van de mouw 
B aan de zijde met de dubbele knipjes van mouw A. 

Werk het naadje af met een overlocksteek.

3

Speld de bovenkant van de mouw aan de armuitsnijding 
met de corresponderende knipjes op elkaar. Het bovenste 
enkele knipje komt overeen met de schoudernaad. 

Stik vast tussen de rijgdraadjes.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek  
tussen de rijgdraadjes.

1

2 

3

1

2 

3



12/14#Goldie

Speld en stik de onderarmnaden. Leg de naadwaarde  
van de mouwkop opzij en vouw de zoomwaarde  
helemaal naar beneden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Vouw de zoomwaarde om en stik verder vast.

4

Speld en stik de niet overlockte zijnaden. Leg de naad-
waarde van de onderarmnaden opzij. 
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5

Speld en stik de zijnaden (de korte zijden met knipjes) 
van de zoombelegdelen VP (7) en RP (8). Strijk de naad-
waarde open.

Werk de rand zonder knipjes af met een overlocksteek.

Speld en stik de onderkant van het gecombineerde  
zoombeleg aan de zoom van het werkstuk met de  
corresponderende knipjes op elkaar.

Vouw het beleg samen met de naadwaarde opzij en stik 
op het beleg op 2 mm naast de naad door alle lagen heen. 

7

8

7
8

1



14/14#Goldie

Vouw het beleg terug naar boven, naar de averechtse kant. 
Stik het vast net naast de rand. Laat een opening om later 
het elastiek te kunnen doorrijgen. 

Rijg het elastiek door de tunnel. 

Leg de uiteinden 3 cm over elkaar en stik vast in  
kruisvorm.

Trek het elastiek helemaal in de tunnel en stik de  
opening dicht. 

6

Naai de drukknopen aan op de voorziene plaats. 

3 cm


