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Dit korte truitje tot net in de taille heeft een ronde  
halsuitsnijding, inzetstukken en vleermuismouwen.  

De Stella trui is een veelzijdig model want afhankelijk  
van de gebruikte stof krijg je telkens een ander effect.

XS - XXXL
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•  Naaigaren

•  Boordstof: max. 40 cm 

•  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

* Dit wordt boven de zoomboord gemeten.
** De mouwlengte is inclusief de schouderlengte.

* 140 cm breed 

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

matentabel

afmetingen

L
ET

   OP

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

* 158 cm breed, stof met strepenmotief

maat XS S M L XL XXL XXXL

 lengte (cm) 50  51 52 53,25 54,75 56,75 58,25

1/2 omtrek zoom* (cm) 36  40 44 48 53 59 65

mouwlengte** (cm) 62,5 64,5 66,5 68,5 71 74,25 77,25

maat XS S M L XL XXL XXXL

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

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

Hou er rekening mee dat dit een kort model is dat ter hoogte van de taille komt.

maat XS S-L XL XXL XXXL

 stof* (cm)   100   110   135   145   155

maat XS-S M-XL XXL XXXL

 stof* (cm)   100   110   120  130

* 146 - 148 cm breed, rode of grijze stof 

maat XS S-XL XXL XXXL

 stof* (cm)   100   110   140  150

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 aan stofvouw
rugpand: 1x aan stofvouw 
mouw a: 2x
mouw b: 2x
mouw c: 2x
halsboord: 1x aan stofvouw
polsboord: 2x 
zoomboord: 2x aan stofvouw
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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 van de delen 1, 2, 6 en 8 die aan de stofvouw liggen  
een klein hoekje weg (V’tje) om het midden van de delen aan te 
duiden.

Afhankelijk van de gebruikte stofsoort bekom je een andere look. 

Wij maakten een versie in drie verschillende stoffen: een fijn gebreid stofje 
met strepen en glitters, een rode interlock en een grijze ribbeltricot. 

De hals-, zoom- en polsboorden zijn gemaakt uit boordstof.

Sweaterstof of French terry kunnen ook perfect gebruikt worden. 

Met een stof met strepenmotief kan je voor variatie zorgen door de strepen 
telkens in een andere richting te knippen. Gebruik je een effen stof maar wil 
je vermijden dat het saai wordt? Naai dan leuke franjes en linten op de trui. 

stofadvies
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Teken 1 cm rond de papieren patroondelen tenzij het anders is aangegeven op de tekening. 

De zijde van de delen 1, 2, 6 en 8 die aan de stofvouw (  ) ligt, krijgt geen naadwaarde.
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stofplan

1. voor een standaardstof zonder motief met stofbreedte 140 cm

XS-L

XL-XXXL
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2. voor een stof met strepenmotief met stofbreedte 158 cm 
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De patroondelen 1 en 2 moeten 
ter hoogte van de aangeduide 
lijn op een gelijke/ zelfde streep 
in de stof gelegd worden.
De patroondelen 4 en 5 liggen 
in schuindraad om een speels 
effect te bekomen. 
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3. voor een stof zonder motief met stofbreedte 146-148 cm

XS-XL

XXL-XXXL
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4. voor de boordstof rondbrei 35 cm (voor alle gebruikte stoffen)

8 8 76

STOFVOUW

STOFVOUW
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werkbeschrijving

Legende met gebruikte
symbolen

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.

    
  goede kant

     
  averechtse kant

     
 boordstof 

   
VP     voorpand

  
   RP     rugpand

 
  MV     middenvoor

  MR     middenrug

1

Speld en stik de zijkanten van het VP (1) en mouw b (4) met de 
merktekens op elkaar. 

Werk de rafelranden samen af en strijk de naadwaarde in de 
richting van het VP.

41 1
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2

Speld en stik de zijkanten van het RP (2) en mouw c (5) 
met de merktekens op elkaar. 

Werk de rafelranden samen af en strijk de naadwaarde in 
de richting van het RP.

3

Speld en stik de zijde met de enkele knipjes van de  
mouw a (3) aan het VP met de corresponderende knipjes op  
elkaar. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde in de richting van de mouw.

Speld en stik de zijde met de dubbele knipjes van de mouw a (3)  
aan het RP met de corresponderende knipjes op  
elkaar. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde in de richting van de mouw.
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4

Vouw de halsboord (6) dubbel met de goede kant naar 
binnen en stik de MR-naad. Strijk de naadwaarde open.
Strijk de halsboord dubbel in de hoogte. 

Speld en stik de rafelranden van de halsboord aan de 
halsuitsnijding met de knipjes op elkaar. De naad van 
de halsboord komt overeen met het V-knipje van het RP  
(= MR), het knipje op de halsboord met het knipje aan de 
bovenkant van de mouw en het V-knipje van de halsboord 
met het V-knipje van het VP (= MV). 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
OPGELET: de omtrek van de halsboord is kleiner dan 
de omtrek van de hals. Je zal de halsboord wat moeten  
uitrekken om de knipjes gelijk te kunnen leggen.

5

Speld en stik de zij- en onderarmnaden. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

6

2

1

3



10/10#Stella

6

Speld en stik de korte zijden van beide zoomboorden (8) 
en strijk de naden open.

Strijk de zoomboord dubbel in de hoogte.

Speld en stik de rafelranden van de zoomboord aan de 
onderkant van de top met de knipjes op elkaar. De naden 
van de zoomboord komen overeen met de zijnaden. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

7

Vouw de polsboord (7) dubbel met de goede kant van de 
stof naar binnen. Speld en stik de korte zijde en strijk de 
naad open.

Strijk de polsboord dubbel in de hoogte.

Speld en stik de rafelranden van de polsboord aan de 
onderkant van de mouw met de knipjes en de naden op 
elkaar. Werk de rafelranden samen af met een overlock-
steek.
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