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Het Harold overhemd met zakjes vormt de key voor een  
stylish outfit. Afhankelijk van hoe je het combineert krijg 
je een verschillende look. Het Harold overhemd kan zowel 

open, met T-shirt onder als gesloten gedragen worden.  
Het is gemaakt uit een jacquardstof met strepenpatroon  

en heeft een vrij aansluitende snit.

XS - XL

Harold by 
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• Naaigaren

• Knopen (ø 1,1 cm): 9

• Strijkbare tussenvoering:   
   max. 70 cm

• Katoen of lichte stof: max. 70 cm

• Stof: zie tabel

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes.  
Verleng of verkort het bovenstuk 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. 
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam. 

matentabel

maat (EU)

UK

BO (cm)

TO (cm)

HO (cm)

afmetingen

L
ET

   OP

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

* De mouwlengte is inclusief de schouderlengte.

maat XS S M L XL

lengte (gemiddeld, cm) 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5

1/2 borstomtrek (gemiddeld, cm) 49,75 53,75 57,75 61,75 65,75

mouwlengte* (cm) 73,5 74,75 76 77,25 78,75

maat XS S M L XL

EU 40     42 44      46  48       50 52      54  56      58

BO (cm) 80     84 88      92  96     100 104   108 112   116

HO (cm) 82     86 90      94  98     102  106   110 114   118

maat XS-M L XL

stof* (cm) 160 165 190

maat XS-M L XL

stof* (cm) 180 185 195

* 150 cm breed, stof met strepenmotief

BO

HO

* 140 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: 2x
rugpand: 1x aan stofvouw
mouw: 2x 
kraag: 
1x stof (4S)
1x katoen (4K)
kraagvoet: 2x aan stofvouw 
polsboord: 2x
bies mouwsplit: 2x
beleg VP: 2x
beleg RP: 1x aan stofvouw
borstzak: 1x
klep borstzak: 
1x stof (11S) 
1x katoen (11K)
zak: 1x
klep: 
1x stof (13S)
1x katoen (13K)
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Duid belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan: 

•  Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal 
streepje ( ) en een dubbel verticaal streepje ( ) staat.  

•  Knip een hoekje uit papier en stof waar een V-knipje staat bij patroondelen 10 
en 12.

•  Knip van de delen 2, 4, 5 en 9 die aan de stofvouw liggen een klein hoekje weg  
(V’tje) om het midden van de delen aan te duiden.

Duid de plaats van de knopen (x), knoopsgaten (I-I), de plaats van de zakken en 
kleppen en het eindpunt van de mouwsplit ( ) aan met naald en draad. 

Het Harold overhemd werd gemaakt uit een middelzware jacquard. 
Verschillende stoffen komen in aanmerking, zoals: jeans, keperkatoen, 
ribfluweel, een wollen stof,…

stofadvies

L
ET

   OP

De delen die gemarkeerd 
zijn in lichtgeel worden 
langs de averechtse kant 
bekleefd met een strijk-
bare tussenvoering. 
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Teken 1 cm rond de papieren patroondelen tenzij het anders is aangegeven op 
de tekening. De zijde van de delen 2, 4, 5 en 9 die aan de stofvouw (  ) ligt 
krijgt geen naadwaarde.
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stofplan
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1. voor een standaardstof zonder motief met stofbreedte 140 cm

XS - L

ZELFKANT

STOFVOUW

XL
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2A. voor een stof met strepenmotief met stofbreedte 150 cm
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XS - XL

Patroondelen 1 en 2 moeten op dezelfde hoogte liggen (zie rode lijn). Patroondelen 10 en 11 moeten op dezelfde 
streep liggen van het motief als de rijgdraadjes van deel 1 (zie groene lijnen). Patroondelen 12 en 13 moeten op 
dezelfde streep liggen van het motief als de rijgdraadjes van deel 1 (zie blauwe lijnen). 

Patroondelen 11 en 13 heb je slechts 1 keer nodig in stof. 

STOFVOUW

ZELFKANT
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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.

Legende met gebruikte
symbolen

    
  goede kant

     
  averechtse kant

     
  katoen goede kant

     
  katoen averechtse kant 

     
  strijkbare tussenvoering

   MV      middenvoor

     MR      middenrug

RVP     rechtervoorpand
 

 LVP    linkervoorpand
 

  VP      voorpand
 

  RP     rugpand
 

2B. voor katoen/lichte stof met stofbreedte 140 cm 
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STOFVOUW

ZELFKANT

Patroondelen 11 en 13 heb je slechts 1 keer nodig in katoen. 
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1

Werk de bovenkant van de borstzak (10) en de zak (12) af 
met een overlocksteek. 

Strijk de bovenkant van de zak telkens om ter hoogte van 
het V-knipje. Stik vast op 2,5 cm.

Strijk de andere randen om naar de averechtse kant.

Speld de borstzak op het LVP (1) op de aangeduide plaats. 
Stik vast vlak naast de rand. Eindig met een verstevigend 
stiksel in driehoekvorm aan de hoekpunten van de zak.

Speld de andere zak op het RVP (1) ter hoogte van de aan-
geduide punten. Stik vast vlak naast de rand. Eindig met 
een verstevigend stiksel in driehoekvorm aan de hoek-
punten van de zak. 

Speld en stik telkens de omtrekranden (niet de rechte 
zijde) van beide delen klep borstzak (11S en 11K) en de 
andere klep (13S en 13K).

Knip driehoekjes uit de naadwaarde.

LVP
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Keer binnenstebuiten en leg de beide kleppen naast  
elkaar en de naadwaarde in de richting van de klep in  
katoen. Stik op de klep in katoen op 2 mm van de naad 
door alle lagen heen. Doe dit tot zo ver je kunt.

Vouw de kleppen terug met de averechtse kant tegen  
elkaar.

Maak horizontale knoopsgaten op de aangeduide plaats. 

Speld de rafelranden van beide kleppen telkens ter hoogte 
van de rijgdraadjes boven de zak. Stik vast op 0,5 cm. 

Vouw de klep telkens naar beneden en stik vast op pers-
voetbreedte. 

Werk de rand zonder de knipjes van het beleg VP (8) af 
met een overlocksteek. 

11 13
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Speld en stik het beleg VP aan het VP.

Vouw het beleg VP samen met de naadwaarde opzij en 
stik op het beleg vlak naast de naad, door alle lagen heen. 

Laat het beleg aan de zoom naar beneden gevouwen  
liggen.

Knip V-tjes uit de naadwaarde in de rondingen. 

Overlock de zij- en schoudernaden.

2 

Werk de rand zonder de knipjes van het beleg RP (9) af 
met een overlocksteek. 
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Speld en stik het beleg aan de zoom van het RP met de 
knipjes op elkaar.

Vouw het beleg samen met de naadwaarde opzij en stik op 
het beleg vlak naast de naad, door alle lagen heen. Laat 
het beleg naar beneden gevouwen liggen.

Overlock de zij- en schoudernaden (het beleg ligt naar 
beneden gevouwen).

3

Speld en stik de schoudernaden. Strijk de naadwaarde 
open.
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4

Speld en stik de omtrek van de kragen (4) op elkaar,  
behalve de onderkant. 

Dun de naadwaarde uit in de hoeken. 

Vouw de kragen open, zodat ze naast elkaar liggen. Vouw 
de naadwaarde in de richting van de bekleefde onder-
kraag en stik op die kraag op 2 mm naast de naad, door 
alle lagen heen. Strijk de onderkraag netjes terug naar de 
averechtse kant van de bovenkraag.

Strijk 1 cm om naar de averechtse kant aan de onderkant 
van één kraagvoet (5).

Leg beide kraagvoeten met de goede kanten op elkaar 
(de kraagvoet met de omgestreken rand ligt bovenaan) 
en schuif er de kraag tussen. De bekleefde onderkraag 
ligt bovenaan. Speld en stik de delen aan elkaar. Dun de 
naadwaarde uit in de rondingen. Keer de kraagvoeten  
binnenstebuiten.
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Speld en stik de niet omgestreken onderkant van 
de kraagvoet aan de halslijn langs de binnenkant,  
de averechtse kant van het werkstuk. Het beleg VP zit 
netjes aan de averechtse kant van het VP.

Vouw de kraag en kraagvoet om naar de halslijn aan  
de goede kant van het werkstuk en leg de rand van de 
omgestreken kraagvoet net op de naad. Speld en stik 
de kraagvoet vast. Vervolledig het stiksel rondom de  
kraagvoet.

5

Speld en stik de zijnaden van het VP en RP en van het 
beleg VP en beleg RP (het zoombeleg ligt naar beneden 
gevouwen).

Strijk de naadwaarde open. 

6

Vouw de knipjes onderaan de mouw (3) op elkaar in de 
aangegeven richting. Stik onderaan vast op 0,5 cm.
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Overlock de zijnaden van de mouw. 

Knip op de aangegeven lijn tot aan het rijgdraadje om de 
mouwsplit te kunnen maken.

Strijk de bies voor de mouwsplit (7) voor als volgt: 
strijk eerst eens dubbel en dan van één lange zijde  
1 cm om naar de averechtse kant. 

Sper de mouwsplit zodanig open dat je één rechte lijn  
bekomt. Schuif het biesje voor de mouwsplit onder de 
mouw met de goede kant naar boven. Leg de ongestreken  
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.

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 om naar de 
averechtse kant van de mouw en stik vast. De voorkant van 
de mouw herken je aan het gedeelte waar het plooitje zit.
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Vouw de bies aan de voorkant van de mouw om naar de 
averechtse kant van de mouw en stik vast. De voorkant van 
de mouw herken je aan het gedeelte waar het plooitje zit.

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

Strijk de polsboord dubbel in de hoogte met de goede kant 
naar buiten. 

Strijk van de lange zijde waar de rijgdraadjes zitten  
1 cm om.

Vouw de polsboord dubbel op de gestreken vouwlijn met 
de goede kant van de stof naar buiten. Stik de korte zijden.

Keer binnenstebuiten. 

Schuif de polsboord in de mouw en speld de niet omge-
streken rafelrand tegen de onderkant van de mouw langs 
de averechtse kant. Stik vast. Keer de polsboord om naar 
de goede kant van de mouw. Leg de vouwlijn net op het 
stiksel. Stik vast naast de rand. 

Vervolledig het stiksel rondom de polsboord.
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7

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 voor-
pand, het dubbele met het dubbele van het rugpand. Het 
bovenste enkel knipje op de mouw correspondeert met de 
schouder. Verdeel de overtollige stof tussen de knipjes. 
Stik en overlock de rafelranden samen.

8

Naai het beleg vast.
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9

Maak verticale knoopsgaten op het voorpand. Het  
bovenste en onderste knoopsgat staan aangeduid op 
het patroon. Verdeel de andere op gelijkmatige afstand. 

Naai de knopen aan op de voorziene plaatsen. Naai ook 
telkens een knoopje op de zakjes van het voorpand.
(overeenkomstig met het knoopsgaatje van de klepjes).

Maak horizontale knoopsgaten op de polsboorden op 
de aangeduide plaats. 

Op de rechterkant van de kraagvoet maak je een  
horizontaal knoopsgat in de helft van de hoogte en op 
1 cm van de rand. 


