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De Victoriaanse bloeses zijn tegeli jkertijd wat preuts,  
door de hoog gesloten kraag, maar net ook heel erg sexy. 
Deze Victoria bloes met lange mouwen met polsbandje en 

opstaande kraag met ruches combineer je makkelijk met een 
boyfriend jeans. Succes verzekerd. 
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BO

HO

afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden 

• Naaigaren

• Strijkbare tussen-  
voering: 25 cm

• Haak en oog: 2

• 1 drukknoop (Ø 0,8 cm)

• Stof: zie tabel

maat (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

BO (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128

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

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

maat 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

lengte 60,25 60,75 62,25 62,75 64,25 65 66,5 67 70,25 71 73,25 74

mouwlengte* 69,25 69,75 70,5 71 71,5 72,25 72,75 73,5 74,25 74,75 75,5 76,25

1/2 borstomtrek** 40,25 42,25 44,25 46,25 48,25 50,5 52,5 54,5 57,5 60,5 63,5 66,5

1/2 zoomomtrek 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5 71,5 74,5 77,75 80,75

bovenarmomtrek 30 31 32 33,25 34,25 35,5 36,5 37,5 40,25 41,75 43,25 44,75

omtrek polsboord 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

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

LET   OP 
Pas het stofverbruik aan 
volgens deze aanpassingen. 

stofverbruik (in cm)
 collectie

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

witte stof met motief
stofbreedte 140cm 135 140 140 145 145 150 150 160 195 195 200 200

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

stofverbruik (in cm) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

stof standaard 
stofbreedte 140 cm 135 140 140 145 145 150 150 160 195 195 200 200

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

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste leng-
tes. Verleng of verkort de top en/of de mouwen door de patroonde-
len 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.

https://www.fibremood.com/nl/stoffen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
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stofadvies 
De perfecte match voor de Victoria top is een broderie stof (= opengewerkte gebor-
duurde stof uit katoen of katoen-polyester). De zachte, luchtige, naturelle uitstraling 
van de stof past perfect bij de romantische stijl van de top. Je kan ook een effen katoen 
of een viscose gebruiken in een licht fris kleurtje of de stof combineren met kant. 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 streep-
je (I) en een dubbel verticaal streepje (II) staat. 

• Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat of 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.

Duid belangrijke punten binnen het patroon aan met naald en draad:

• Markeer het eindpunt van de V-vorm, het eindpunt van de mouwsplit en het eindpunt
   van de halssplit door het middelpunt van het ( ) aan te duiden.

• Markeer de plaats van de drukknoop door het middelpunt van het (x) aan te duiden. 

1. voorpand bovenstuk: 1x   
 aan stofvouw

2. voorpand: 1x aan stofvouw

3. rugpand: 2x

4. mouw: 2x

5. polsboord: 2x

6. kraag: 1x aan stofvouw

7. kraagvoet: 2x aan stofvouw

8. bies mouwsplit: 2x

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.
 

1
Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de bovenste zijde van het  
VP (2) links en rechts van het V-knipje tot iets voorbij het 
knipje. 

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de draden zodat 
de stof rimpelt.
Verdeel de rimpels tot de knipjes van het VP overeen-
komen met de knipjes van het VP bovenstuk (1).

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

2

2

1
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Stik de rimpels vast tussen de 2 rimpeldraden. Verwijder 
nadien de rimpeldraden. 

Speld de onderkant van het VP bovenstuk aan de boven-
kant van het VP. Stik vast tot aan het rijgdraadje, laat 
de naald in de stof zitten, hef de persvoet, knip in de 
naadwaarde van het VP (2) (= de onderste laag), draai het 
werkstuk zodat je de andere zijde van het VP bovenstuk 
op de andere zijde van het VP kan leggen, laat de persvoet 
zakken en stik vast. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde naar boven.

Geef een sierstiksel op het VP bovenstuk op 2 mm van 
de naad. 

2

1
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Werk de zij- en schoudernaden af met een overlocksteek.

2
Werk de zij-, schouder- en MR-naden (tot het rijgdraadje)
van het RP (3) af met een overlocksteek. 

Speld en stik beide delen op elkaar vanaf de zoom tot het 
rijgdraadje. Strijk de naadwaarde open. 

Strijk de zijden boven het rijgdraadje telkens om en om. 

3
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Stik vast op 0,5 cm van de rand. Stik in U-vorm (rechte 
hoeken).

3
Speld en stik de schoudernaden. Strijk de naadwaarde 
open.

4
Vouw de kraag (6) dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar binnen.

Stik de korte zijden op 0,5 cm van de rand en keer nadien 
binnenstebuiten. 

Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning 
2 evenwijdige stiksels aan de onderkant van de kraag.

Trek voorzichtig aan de rimpeldraden zodat de stof  
rimpelt. De V-knipjes van de kraag en de kraagvoet (7) 
moeten gelijk liggen en de afgewerkte zijkanten van de 
kraag moeten op 0,5 cm van de rand van de kraagvoet 
liggen. 

Stik de rimpels vast.
Verwijder nadien de rimpeldraden.

6

7

0,5 cm0,5 cm
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Strijk van 1 van de 2 kraagvoeten onderaan 1 cm naad-
waarde om naar de averechtse kant. 

Leg beide kraagvoeten met de goede kant en de knipjes 
op elkaar. 
Schuif er de kraag tussen met de rafelranden naar boven. 
De afgewerkte randen van de kraag liggen op 0,5 cm van 
de rand van de kraagvoet. 

Speld en stik de randen op elkaar op 0,5 cm. 
Keer binnenstebuiten. 

Speld en stik de niet omgestreken onderkant van de 
kraagvoet aan de halslijn langs de binnenkant  (= de ave-
rechtse kant) van het werkstuk. 

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

5
Speld en stik de zijnaden van het VP en RP. Strijk de naad-
waarde open. 

0,5 cm
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6
Werk de zijkanten van de mouw (4) af met een overlock-
steek. 

Knip de mouw in op de aangegeven lijn tot het rijgdraadje.

Strijk de bies voor de mouwsplit (8) voor als volgt: strijk 
eerst eens dubbel en terug open. Strijk dan beide lange 
zijden naar de middelste vouwlijn. 

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 een lange rand gelijk met 
de rand van de mouwsplit en trek ter hoogte van het rijg-
draadje 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.
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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. Ter info: de 
kant van de mouw met het breedste deel naast de split 
is de voorkant van de mouw. 

Speld en stik de zijkanten van de mouw. 
Strijk de naadwaarde telkens open. 

Strijk van de lange zijde van de polsboord ( waar de rijg-
draadjes zitten )1 cm om. 

Vouw de polsboord dubbel op de plaats van de V-knipjes  
met de goede kant van de stof naar binnen . Stik de korte 
zijden. 

Keer nadien binnenstebuiten. 

1 
cm

6        

5
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Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning 
2 evenwijdige stiksels aan de onderkant van de mouw.

Trek voorzichtig aan de rimpeldraden zodat de stof rimpelt. 
De onderkant van de mouw moet passen aan de pols-
boord (5).

Speld de niet omgestreken rafelrand van de polsboord 
aan de onderkant van de mouw langs de averechtse kant. 

Verdeel de rimpels gelijkmatig en stik ze vast tussen de 
rimpeldraden.
Verwijder de rimpeldraden nadien.

Keer de polsboord om naar de goede kant van de mouw. 
Leg de vouwlijn net op het stiksel. Stik vast net naast de 
rand. 

Naai het drukknoopje op de voorziene plaats op de pols-
boord.

5

4                                                

5

4                                                
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Speld de mouwkop aan de armuitsnijding met de corres-
ponderende knipjes op elkaar. Het enkele knipje van de 
mouw komt overeen met het enkele van het VP, het dubbele  
met het dubbele van het RP. Het bovenste enkel knipje 
op de mouw correspondeert met de schouder. Verdeel de 
overtollige stof tussen de knipjes. Stik vast. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.  

7
Strijk de zoom 1,5 cm om, op de plaats van de V-knipjes.

Vouw de zoomwaarde terug naar beneden. 

Leg de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw 
nog eens door.

Stik vast naast de rand.

8
Naai het haakje en oogje op de voorziene plaats. 

2

4

23

1

1



14/14#Victoria

7 7

8

6

2

3

4

5

1

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

voor maat 32-46
STOFVOUW

ZELFKANT

voor maat 48-54

STOFVOUW

ZELFKANT

STOFVOUW

ZELFKANT

4

3

2

6

8

5

77

1

STOFVOUW

ZELFKANT


