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Voor de l iefhebbers van unieke items maakten we een lange 
versie van de Julia kimono. De l ichte stof en de zijsplitten 

geven er een elegante en dromerige touch aan. Alhoewel het 
een perfecte combo is met je bikini  kan je hem ook perfect 

combineren met een broek en top. 

XS - XXXL

Julia by 
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BO

HO

afmetingen (in cm)

matentabel

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste 
lengtes. Verleng of verkort de kimono en/of de mouwen door de 
patroondelen door te knippen ter hoogte van de aangeduide dub-
bele 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 

• Naaigaren

• Strijkbare tussen-  
 voering: 160 cm 

• Stof: zie tabel

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

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

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

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte 129,5 131,5 133,5 135,75 136,25 142,5 145,5

mouwlengte* 60,75 62 63,25 64,5 66,25 68,25 70,5

1/2 borstomtrek** 57 61 65 69 74 80 86

* Inclusief de schouderlengte.
** Op de rug gemeten.

LET OP 

Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

stofverbruik (in cm)
 collectie

XS S M L XL XXL XXXL

roestkleurige stof, lange kimono 
stofbreedte 140 cm 

320 330 340 345 350 355 365

Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood 
stoffencollectie en de bijhorende stofplannen. 

stofverbruik (in cm) XS S M L XL XXL XXXL

stof standaard, lange kimono
stofbreedte 140 cm

320 330 340 345 350 355 365

Het bijhorende stofplan vind je op www.fibremood.com/en/julia.
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stofadvies 
Je kan de Julia kimono maken in een stugge stof, zoals een jeans, een jacquardweefsel, een 
double crêpe,...Je zal een 'kimonojasje' krijgen dat 'staat'. 
Je kan echter ook een soepelvallende stof gebruiken, zoals een viscose, zijde, dun wollen stof-
je,... Dan krijg je eerder een 'kimonoblousje'. Lees hier meer over welke stof je best gebruikt 
volgens jouw figuurtype. Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de 
Fibre Mood stoffencollectie. 

patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven naad-
waarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen.

Duid de 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 de stof waar een -symbooltje staat. 

• Knip van de delen die aan de stofvouw liggen een klein hoekje weg ( ’tje) om het midden 
van de delen aan te duiden.

1. voorpand: 2x 

2. rugpand: 1x aan stofvouw 

3. mouw: 2x 

4. halsbeleg VP: 2x 

5. halsbeleg RP: 1x aan stofvouw 

Markeer belangrijke punten aangeduid met ( ) aan door het middelpunt aan te duiden met een 
rijgdraadje. 

LET  OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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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.
 

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

1
Werk de schoudernaden en zoom van het VP (1) en RP (2) 
af met een overlocksteek. 

Speld en stik de schoudernaden van het VP en het RP. Strijk 
de naden open.

21
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Werk de schoudernaad van het beleg VP (4) en beleg RP 
(5) af met een overlocksteek.

Speld en stik de schoudernaden van het beleg VP en beleg 
RP. Strijk de naden open.

Werk de onderkant en de gebogen rand van het beleg zon-
der merktekens af met een overlocksteek.

Speld en stik de onderkant van het beleg aan de zoom van 
het VP.
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Vouw de zoom van het VP om op de plaats van het V-knipje 
met de goede kant van de stof naar binnen.

Speld en stik het halsbeleg aan de halsuitsnijding met de 
knipjes en schoudernaden op elkaar.

2
Speld en stik de bovenkant van de mouw (3) (= de mouw-
kop) aan de armuitsnijding met de corresponderende 
merktekens op elkaar. Het enkele knipje duidt het VP aan, 
het dubbele het RP. Het bovenste knipje komt overeen met 
de schoudernaad.
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naad naar één zijde.

Werk de zij- en onderarmnaden af met een overlocksteek.

Speld en stik de onderarmnaden van de mouwzoom tot het 
rijgdraadje en strijk de naden open.

3
Vouw de zoom om naar voor,  op de plaats van het V-knipje  
en stik vast op 2 cm van de rand. Keer om en duw het 
hoekje goed uit.
Herhaal deze bewerking met de zoom van het RP.
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4
Stik langs de goede kant van het werkstuk het halsbeleg 
vast. Doe dit 5 keer telkens op 1 cm afstand van elkaar.

Stik langs de goede kant van het werkstuk de zoom rondom  
vast op 1 cm van de rand. Begin te stikken vanaf het sier-
stiksel aan MV, volg de rand van het splitje. 

Doorstik de zoom nog 4 keer telkens op 1 cm afstand van 
elkaar. Hier stik je enkel de onderkant vast, niet meer 
rondom het splitje.

5
Werk de zoom van de mouw af met een overlocksteek.
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Strijk de zoom van de mouw om op de plaats van de V-knip-
jes.

Doorstik de mouwzoom 5 keer op 1 cm afstand van elkaar.
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm
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ZELFKANT

STOFVOUW

voor maat XS - XXXL


