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Heb je niet zoveel tijd maar wil  je toch even een wah indruk 
maken op het feestje? Dan is Robyn de perfecte jurk voor 

jou. Ze heeft een l ichte oversized pasvorm en valt qua lengte 
tot net op de knie. De minimal look en assymetrische vorm 

geeft jouw si lhouet een nonchalante look. Maar je kan haar 
perfect upgraden door er de juiste accessoires bij  te dragen. 
Kleur speelt hierin zeker ook een belangrijke rol. Wat kies j i j: 

dramatisch oranje of ga je eerder voor ingetogen zwart? 

XS - XXXL

Robyn by 
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BO

HO

afmetingen (in cm)

matentabel

Vergelijk de opgegeven lengtes en breedtes met de opgemeten of gewenste 
lengtes en breedtes. Verleng of verkort de jurk 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.

benodigdheden 

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering:   
 max. 10 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

US 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

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 108,5 109,75 110,75 112,75 114,25 116,75 118,25

borstomtrek     104,75     112,5    120,25 128 137,75  149,25 160,75

heupomtrek     102,25 110,25 118,25 126,25 136,5 148,75 160,75

zoomomtrek 104,75 112,75 120,75 129,25 139,25 151,5 163,5

Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

LET OP

stofverbruik (in cm)
 collectie

XS S M L XL XXL XXXL

lichtblauwe stof 
stofbreedte 140 cm

245 245 245 250 255 305 340

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 XXL XXXL

stofbreedte 140 cm 245 245 245 250 255 305 340

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/stoffen
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stofadvies 
Kies voor een soepelvallende stof met voldoende gewicht. Dat kan zowel een geweven als 
een gebreide stof zijn. Het belangrijkste is dat de stof goed kan doorvallen. Ontdek hier of op  
www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood stoffencollectie en de bijho-
rende stofplannen.

patroondelen & naadwaarden (in cm)

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

Duid cruciale punten binnen het patroondeel aan door middel van een rijgdraadje. 

• Markeer de plaats van de openingen voor de riem op het VP en RP en de plaats waar       
   de riem wordt vastgestikt op het RP 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 een hoekje uit de stof waar een V-symbooltje staat of op de plaats van  
   de afgewerkte zoomlijn. 

1. voorpand: 1x 

2. rugpand: 1x

3. bies voor opening riem: 4x

4. riem: 1x aan stofvouw. Dit patroondeel teken je  
 zelf volgens de afmetingen uit de tabel (in cm). 

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte 86 94 102 110 120 132 144

breedte 10 10 10 10 10 10 10

5. biaislint voor halsuitsnijding: 1x aan stofvouw (in 
schuindraad). Dit patroondeel teken je zelf volgens 
de afmetingen uit de tabel (in cm).

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte 30 30,25 30,5 30,5 31 31,25 31,5

breedte 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

6. biaislint voor armuitsnijding: 2x (in schuin-
draad).  Dit patroondeel teken je zelf volgens de af-
metingen uit de tabel (in cm).

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte 55 57 59 61 63 65,25 67,5

breedte 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

LET OP 
Patroondelen 1 en 2 zijn dezelfde patroondelen.
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https://www.fibremood.com/nl/stoffen-zomercollectie-2019
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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
Strijk de bekleefde biesjes (3) voor de opening voor de 
riem dubbel in de breedte met de goede kant naar buiten.

Duid de aangeduide punten aan met een rijgdraadje  
(= dubbele laag). 

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

33

3 3
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Stik met een grote steeklengte en zonder te hechten op 
0,5 cm van de vouwlijn. Dit doet dienst als richtlijn bij het 
recht stikken.

Speld de biesjes (met de vouwlijn telkens weg van het cen-
trum en de rafelranden naar elkaar) op het VP (1) en RP (2) 
telkens met de rijgdraadjes precies op elkaar. 

Stik de biesjes vast op het VP precies op de vorige stiklijn, 
maar enkel tot precies in de rijgdraadjes. 

Vouw beide biesjes telkens opzij en knip in het VP en RP 
tussen de 2 stiksels tot telkens 1,5 cm vóór de rijgdraad-
jes. Knip vanaf die punten op de middellijn telkens diago-
naal tot precies in elk hoekpunt. 

3 3
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1
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Keer de biesjes samen met de driehoeken (van het inge-
knipte VP en RP) door de opening om naar de averechtse 
kant. 

Leg de biesjes netjes naast elkaar en stik ze samen met 
de omgevouwen driehoek vast boven- en onderaan de  
opening. 

Werk de rafelranden van de biesjes samen af met een 
overlocksteek. 

2
Werk de schouder- en zijnaden van het VP en RP af met 
een overlocksteek.
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3
Vouw de riem (4) dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar binnen. Stik de aangeduide zijden. Keer 
de riem nadien met de goede kant naar buiten. 

Speld de boven- en onderkant van het middelste deel van 
de riem aan de averechtse kant van het RP op de aange-
duide plaats. Stik telkens vast net naast de rand.        

4
Speld en stik de schoudernaden. Strijk de naadwaarden 
open.

5
Strijk van 1 korte zijde van het biaislint voor de hals (5)  
1 cm om naar de averechtse kant.
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Strijk het biaislint dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar buiten.

Speld beide rafelranden aan de halslijn langs de goede 
kant met het omgevouwen uiteinde gelijk met MR en het 
V-knipje met het V-knipje dat MV aanduidt. 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 vouwlijn.

6
Strijk het biaislint armuitsnijding (6) dubbel met de goede 
kant van de stof naar buiten.
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Speld beide rafelranden aan de armuitsnijding langs de 
goede kant van het werkstuk. Het V-knipje dat het midden 
aanduidt komt overeen met de schoudernaad. Let op: het 
biaislint zal te lang zijn voor de linkerarmuitsnijding. Speld 
het V-knipje gelijk met de schoudernaad en speld de rafel-
randen verder aan de armuitsnijding. Knip de overtollige 
stukken af. Stik telkens 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 (= het biaislint  
+ de naadwaarde die eronder ligt) heen.

7
Speld en stik de zijnaden (met het biaislint telkens opzij 
gevouwen). Strijk de naadwaarden open.

Vouw het biaislint helemaal om naar de averechtse kant 
en stik het vast vlak naast de vouwlijn.
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8
Werk de zoom af met een overlocksteek.

Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes 
en naai vast. 

9
Rijg de riem door de voorziene openingen. 
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

maat XS - XL
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ZELFKANT

maat XXL - XXXL
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