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Lauren is een tijdloze oversized top met smalle zoomboorden 
aan de mouw. De ronde halsuitsnijding laat je gezicht en hals 

mooi tot zijn recht komen.

XS - XL
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BO

afmetingen (in cm)

matentabel

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.

Deze top heeft een oversized pasvorm. Ben je geen fan van deze oversized 
look, kijk dan in de tabel van afmetingen bij 1/2 borstomtrek. Kies daar 
de maat op basis van de gewenste breedte voor jouw top. 

benodigdheden 

• Naaigaren

• Stof: zie tabel

• Strijkbare tussenvoering: 20 cm

maat XS S M L XL

EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

BO (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116

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

maat XS S M L XL

lengte 59 61 63 65,25 68,75

mouwlengte* 45,5 47,25 49 50,75 53,25

1/2 borstomtrek 62,75 66,75 70,75 74,75 79,75

bovenarmomtrek 32,5 33,5 34,5 36 37

omtrek zoomboord mouw 29,75 31 32 33,25 34,5

* Inclusief de schouderlengte en de zoomboord mouw.

Pas het stofverbruik aan volgens 
deze aanpassingen. 

LET OP

stofverbruik (in cm)
 collectie

XS S M L XL

stof met verticale strepen  
stofbreedte 148 cm 220 225 230 235 245

lichtblauwe stof
stofbreedte 136 cm 220 225 230 235 245

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

stof standaard stofbreedte 140 cm 220 225 230 235 245

Het bijhorende stofplan vind je op de laatste pagina van deze 
werkbeschrijving.

 

https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
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stofadvies 
De Lauren top kan je zowel in een geweven als in een gebreide stof maken. Je kan een soepel-
vallende, medium tot zware stof gebruiken waardoor de stof heel 'drapey' zal vallen. Kies 
je voor een stuggere, lichtere stof, dan zal de top iets minder doorvallen en eerder 'staan'. 
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 
naadwaarden 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 
(I) en een dubbel verticaal streepje (II) staat. 

•  Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje voorzien is en op de plaats van   
   de afgewerkte zoomlijn.

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

1. voorpand: 1x aan stofvouw

2. rugpand: 1x aan stofvouw 

3. zoomboord mouw: 2x 

4. biaislint voor hals: 1x, dit patroondeel 
teken je zelf. Teken een rechthoek met 
volgende afmetingen (in cm):

LET  OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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maat XS S M L XL

hoogte 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

breedte 65 66 67 68 69,25

https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
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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.
 

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

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

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

1

2
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2

Strijk van 1 korte zijde van het biaislint (hetzij gekocht lint, 
hetzij uit de stof) 1 cm om naar de averechtse kant. Strijk 
het biaislint dubbel in de hoogte met de goede kant van de 
stof naar buiten.

Speld beide rafelranden van het biaislint aan de halslijn 
langs de goede kant met het omgevouwen uiteinde gelijk 
met MR. Het niet omgevouwen uiteinde van het biaislint ligt 
op het omgevouwen uiteinde. Stik vast op 0,5 cm.

Vouw het biaislint en de naadwaarde opzij en stik op het 
biaislint op 2 mm van de naad door alle lagen heen.

Vouw het biaislint helemaal om naar de averechtse kant 
en stik het vast vlak naast de rand. 

4
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3
Speld en stik de onderarm- en zijnaden. 

Werk beide rafelranden samen af met een overlocksteek.

 

4
Strijk van 1 lange zijde van de zoomboord mouw 1 cm om 
naar de averechtse kant. 

Vouw de zoomboord mouw (3) dubbel in de breedte met de 
goede kant naar binnen. Speld en stik de aangeduide zijde. 

Dun de naadwaarde uit in het midden en strijk de naad-
waarde open.

3
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Vouw de zoomboord mouw dubbel in de hoogte op de 
plaats van de V-knipjes.

Speld en stik de niet omgestreken rafelrand van de zoom-
boord aan de onderkant van de mouw langs de averechtse 
kant van de mouw met de corresponderende knipjes op 
elkaar.

Vouw de zoomboord om naar de goede kant van de mouw 
en leg de vouwlijn (van de omgestreken naadwaarde) net 
op het vorige stiksel. Stik vast net naast de rand.

5
Werk de zoom af in functie van de gebrukte stofsoort: bij 
een lichte/dunne stof strijk je de zoomwaarde om en om 
en stik je die vast net naast de rand.

Bij een zware/dikke stof werk je de zoom af met een over-
locksteek en strijk je de zoomwaarde om en stik je die vast. 

3
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stofplan voor maat XS - XL

STOFVOUW
voor een stof met stofbreedte 140 cm
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