
1/12#Hugo

Hugo by 



2/12#Hugo

Hugo is een comfortabel T-shirt voor mannen met lange 
mouwen, een opgestikte borstzak, ronde hals en een 

polosluiting met knoopjes. Het soepele shirt kan gemaakt 
worden in een effen stof of een stof met print. 

XS-XL

Hugo by 
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afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden 

• Naaigaren 

• Strijkbare  
tussenvoering: 
20 cm 

• Jersey drukknopen  
(Ø 1 cm): 3 

• Stof: zie tabel 

maat (EU) XS S M L XL

EU 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

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 65,25 66,25 67,25 68,25 69,25

mouwlengte* 74,75 76,5 78,25 80,25 82

borstomtrek 91 99 107 115 123

* Inclusief de schouderlengte.

LET OP 
Pas het stofverbruik aan 
volgens deze aanpassingen. 

             Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes.  
Verleng of verkort het T-shirt en/of de mouwen door de patroon-
delen door te knippen ter hoogte van de aangeduide dubbele lij-
nen 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

XS S M L XL

blauwe tricot met horizontale ribbels  
stofbreedte 170 cm 140 140 145 145 150

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

stofverbruik (in cm) 
standaard XS S M L XL

stofbreedte 140 cm 145 145 150 165 200

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

BO

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: 1x 

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. mouw: 2x

4. borstzak: 1x

5. polopat LVP: 1x 

6. polopat RVP: 1x 

7. bies halsuitsnijding: 1x 

Duid de belangrijke punten binnen het patroon aan:

•  Markeer de plaats van de drukknopen met een rijgdraadje ( ) door het middelpunt van het ( ) aan te 
duiden met naald en draad.

• Markeer de plaats van de borstzak, het eindpunt van de kniplijn, het eindpunt van de polopat en de plaats 
van de split met een rijgdraadje ( ) door het middelpunt van het ( ) aan te duiden met naald en draad.

Duid de belangrijke punten op de omtrek van het patroon aan:

• Knip kort (niet verder dan 0,5 cm!) 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 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.

LET  OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

Deze T-shirt maak je in een tricot, dit is een gebreide stof. De stof kan gebreid zijn van katoen, 
viscose, wol,… al dan niet met een extra elastisch garen zoals elastaan of lycra. Een tricot in 
katoen is perfect voor een T-shirt, zeker voor het zomerseizoen, omwille van de ademende en 
vocht opnemende eigenschappen. Een viscose tricot kan ook, maar valt soepeler dan een katoenen 
versie en daardoor iets minder geschikt voor een mannen T-shirt. Een ribtricot of piqué (polostof) 
kan ook gebruikt worden.  Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over 
de Fibre Mood stoffencollectie en de bijhorende stofplannen.
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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 bovenkant van de zak (4) af met een overlock-
steek, strijk dan om op de plaats van de V-knipjes. Stik 
vast met een overlocksteek.

Strijk de overige randen van de zak om naar de averechtse 
kant.

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand

LVP linker voorpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

4

2,5 cm
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Speld de zak op de aangeduide plaats op het VP (1). Stik 
vast net naast de rand. Geef bovenaan aan weerszijden 
een verstevigend stiksel in driehoekvorm. 

Werk de onderkanten en de kant zonder rijgdraadjes van 
de polopatjes (5) en (6) af met een overlocksteek.

Strijk een restje strijkbare tussenvoering ter hoogte van 
het eindpunt van de split aan de averechtse kant. 

Knip het VP in op de kniplijn tot aan het rijgdraadje. 

Leg het polopat LVP net naast de kniplijn met de rijgdraad-
jes op elkaar. Stik vast op 2 mm van de rand op niets uit 
naar het rijgdraadje.

1

4

65
RVPLVP

1

1

1

RVP LVP
5
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Vouw het polopat om naar de averechtse kant. 

Speld en stik de schoudernaad van het VP en RP (2).

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

 

Vouw de korte zijde van de bies halsuitsnijding (7) aan de 
kant van de dubbele knipjes 1 cm om naar de averechtse 
kant.

Strijk de bies dubbel in de hoogte met de goede kant naar 
buiten.

Strijk de beide rafelranden telkens om naar de gestreken 
middellijn.

Strijk de bies dubbel met de goede kant naar buiten.

1

RVP LVP5

1

RVP LVP
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Speld de bies aan de halslijn langs de averechtse kant van 
het werkstuk met de corresponderende knipjes op elkaar 
(de goede kant van de halsbies ligt tegen de averechtse 
kant van het werkstuk). 

Het enkele knipje in de buurt van de korte zijde van de 
halsbies komt overeen met de onafgewerkte rand van 
MV (RVP), het V-knipje met het V-knipje van MR en de om-
gestreken kant van de bies met de afgewerkte rand aan  
MV (LVP).

Vouw de bies om naar de goede kant, leg de omgestreken 
rand van de bies op het vorige stiksel en stik het vast net 
naast de rand. 

Strijk het polopat RVP (6) om op de plaats van de V-knipjes 
met de goede kant naar buiten en vouw terug open. 

Leg het polopat RVP net naast de kniplijn met de rijgdraad-
jes op elkaar. Het knipje aan de bovenkant komt overeen 
met de vouwlijn van de bies (afgewerkte bovenkant van 
T-shirt).
Stik vast op 2 mm van de rand op niets uit naar het rijg-
draadje.

Vouw het polopat RVP om op de V-knip en de gestreken 
vouwlijn met de goede kant naar binnen.
Stik de bovenkant van het polopat. 
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Keer het polopat binnenstebuiten en vouw de naadwaarde 
aan de onderkant van het polopat naar de averechtse kant 
van het werkstuk. Leg alles netjes plat en stik het polopat 
vast in de aanzetnaad tot aan het rijgdraadje.

Speld de polopatjes netjes op elkaar en geef een horizon-
taal stiksel tussen de rijgdraadjes zodat ze vast liggen.

Geef een extra sierstiksel 0,5 cm boven het vorige stiksel.

2 
Speld de bovenkant van de mouw (3) (= de mouwkop) aan 
de armuitsnijding met de corresponderende merktekens 
op elkaar. Het enkele knipje duidt de voorkant aan, het dub-
bele de rugkant. Het bovenste enkele knipje komt overeen 
met de schoudernaad.
Stik vast. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

RVP LVP

2

1

6

0,5 cm

3

1 2

3

3
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Speld en stik de zij- en onderarmnaden tot aan het rijg-
draadje dat de bovenkant van de split aanduidt. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek tot 
ongeveer 2 cm boven het rijgdraadje. 

Werk de rafelranden van de split afzonderlijk af met een 
overlocksteek. Begin hiervoor een paar cm boven het rijg-
draadje. 

3 
Werk de zoom en mouwzoom af met een overlocksteek. 

2 cm

3

1
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Vouw de zoom en mouwzoom om op de plaats van de 
V-knipjes en stik rondom vast in de overlocksteek. Geef 
een extra sierstiksel 0,5 cm onder het vorige stiksel.

Strijk de naadwaarde van de splitten vanaf het rijgdraadje 
om naar de averechtse kant.

Stik de splitten vast op 0,5 cm van de rand tot de hoogte 
van het rijgdraadje. Stik in U-vorm (met rechte hoeken) de 
split verder vast.

4
Bevestig de drukknopen op de voorziene plaatsen. 
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STOFVOUW

ZELFKANT

voor maat XS - M

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm
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voor maat L - XL

13

5

24

7

6

STOFVOUW

ZELFKANT

Deel 1, 4, 5, 6 en 7 heb je slechts 1x nodig.

Deel 1, 4, 5, 6 en 7 heb je slechts 1x nodig.


