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Klaar voor de zon en uren speelplezier op het strand?  
De Cherry short voor meisjes is  het stuk dat je zoekt.  

Met een elastiek in de tail le en een losse snit heb je het 
ultieme comfort! De chiquere Cherry culotte is dan weer 

perfect voor die avondwandeling op weg naar jul l ie favoriet 
terrasje voor een lekker i jsje.

2 - 14 jaar

Cherry by 
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afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden 

• Naaigaren

• Restje strijk bare 
tussenvoering

• Elastiek: zie tabel 

• Lint of touwtje: 
zie tabel  
(optioneel)

• Stof: zie tabel

maat (EU) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

TO (cm) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

HO (cm) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

Tailleomtrek (TO): meet horizontaal op het smalste punt van het lichaam. 
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam.

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

zijlengte (short) 22,75 23,75 24,75 25,75 26,75 28,75 30,75 32,75 34,75

zijlengte (culotte) 38,25 40,75 43,25 45,75 48,25 52 57 62 67,25

tailleomtrek zonder elastiek 83,5 85,5 87 88,5 90 93 96,5 100 103,5

tailleomtrek met elastiek 47 49 50 51 52 54 57 60 63

heupomtrek 88,5 91 93 94,5 96,5 100 104,5 109 113,5

HO
TO

LET OP 
Pas het stofverbruik aan 
volgens deze aanpassingen. 

             Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes.  
Verleng of verkort de broekspijpen en/of de zithoogte door de 
patroon delen 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.

stofverbruik (in cm)
 collectie

2 3 4 5 6 8 10 12 14

groene crêpetricot  
short, stofbreedte 140 cm 35 35 35 35 40 45 50 55 60

rode of blauwe badstof 
short, stofbreedte 155 cm 35 35 35 35 40 40 40 45 55

roestkleurige stof  
culotte, stofbreedte 140 cm 50 50 55 70 85 95 105 120 140

 

stofverbruik (in cm) 
standaard 2 3 4 5 6 8 10 12 14

short  
stofbreedte 140 cm 35 35 35 35 40 45 50 55 60

culotte  
stofbreedte 140 cm 50 50 55 70 85 95 105 120 140

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

elastiek (in cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

3,5 cm breed 50 52 53 54 55 57 60 63 66

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

lint of touwtje (in cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte 110 112 113 114 115 117 120 123 126

http://https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/stoffen-zomercollectie-2019
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stofadvies 

patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de 
aangegeven naadwaarden rond de papieren patroon delen alvorens ze uit 
te knippen. 

1. voorpand: 2x 

2. rugpand: 2x 

Duid de belangrijke punten binnen het patroon aan:

• Markeer de knoopsgaten ( ) met een rijgdraadje ( ) door de boven- 
en onderkant aan te duiden met naald en draad.

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 ( ) staat. 

• Knip een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat.
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Voor de Cherry short of culotte kunnen uiteenlopende stoffen gebruikt worden, van tricot tot 
geweven stoffen en van soepelvallende tot wat stijvere stoffen. Katoen, viscose, crêpe, spons of 
badstof, linnen, French Terry, .... het is allemaal mogelijk. Je zal er telkens een andere uitstraling 
mee bekomen. Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre 
Mood stoffencollectie. 

LET  OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

LET OP 
Wij gebruikten een stof die niet 
rafelt en werkten de zoom niet af. 
Gebruik je een andere stof die rafelt 
voorzie dan zoomwaarde.  

http://www.fibremood.com/nl/stoffen
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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
Speld en stik de MV-naad van de delen VP (1).

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

11

11

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand

LVP linker voorpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

elastiek
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2
Speld en stik de MR-naden van de delen RP (2).

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

3
Speld en stik de zij- en tussenbeennaden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

4
Maak de verticale knoopsgaten op de voorziene plaatsen. 
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3 cm

Werk de aangeduide zijde van het aangeknipte taillebeleg 
af met een overlocksteek.

Strijk het aangeknipte taillebeleg om naar de averechtse 
kant op de plaats van de V-knipjes. 

Speld en stik het beleg vast zodat je een tunnel bekomt, 
maar laat ergens een opening om later het elastiek te  
kunnen doorrijgen.  

Rijg het elastiek door de tunnel.

Leg de uiteinden 3 cm over elkaar, stik ze vast in kruis-
vorm. 

Trek het elastiek helemaal in de tunnel en stik de opening 
dicht. 
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OF/
OR/
OU/
ODER/

Rijg het lint of koordje door de tunnel.

5
Wij gebruikten een stof die niet rafelt waardoor de zoom 
niet hoeft afgewerkt te worden.

Gebruik je echter een stof die wel rafelt dan stik of naai je 
de zoomwaarde om.
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STOFVOUW

ZELFKANT

maat 2 - 14j

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm
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maat  2 - 14j
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STOFVOUW

ZELFKANT

 voor culotte

 voor short


