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XS - XXXL

Sara by 

De Sara top is een luchtig item voor jouw zomergarderobe. 
Ideaal voor een warme dag op het strand of een zwoele  
zomeravond. De rechte top heeft bovenaan een elastiek  
die zorgt voor een speels r impeleffect. Er zijn ook twee  

schouderl inten die gestrikt geknoopt kunnen worden.  
Je kan de top makkelijk verlengen tot een jurk.
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afmetingen (in cm)

matentabel

benodigdheden 

• Naaigaren

• Elastiek: zie tabel

• Lint/koord/touw 
(optioneel): zie 
tabel

• Stof: zie tabel

BO

LET OP 
Pas het stofverbruik aan 
volgens deze aanpassingen.  

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes.  
Verleng of verkort de top door de patroondelen door te knippen ter 
hoogte van de aangeduide dubbele lijnen en het patroondeel 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 XXL XXXL

wit blauw gestreepte stof
top, stofbreedte 140 cm 

105 105 105 115 120 125 125

witte stof met fijne blauwgroene strepen* 
korte jurk, stofbreedte 150 cm 140 155 200 215 230 245 265

roze stof 
lange jurk, met stofbreedte 140 cm 180 255 255 255 255 255 255

* De patroondelen werden in de andere richting geknipt om verticale strepen te bekomen. 
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

top  
stofbreedte 140 cm

105 105 105 115 120 125 125

korte jurk  
stofbreedte 140 cm

145 185 185 190 190 195 195

lange jurk  
stofbreedte 140 cm

180 255 255 255 255 255 255

Het bijhorende stofplan vind je op www.fibremood.com/en/sara.

elastiek (in cm) XS S M L XL XXL XXXL

2 cm breed 77 85 93 101 111 123 135

lint/koord/touw (in cm) XS S M L XL XXL XXXL

lengte*  2x42  2x44 2x46 2x48  2x49 2x49 2x49

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte (top) 38 39 40 41 42 43 44

lengte (korte jurk) 78 79 80 81 82 83 84

lengte (lange jurk) 113 113 113 113 113 113 113

omtrek met elastiek 74 82 90 98 108 120 132

omtrek zonder elastiek 120 132 144 156 171 189 207

* Dit zijn slechts indicaties voor de lengte van de schouderbandjes. De lengte is afhankelijk van het materiaal 
dat je gebruikt. Pas het kledingstuk (zorg dat het elastiek op de gewenste hoogte zit) en meet de lengte van de 
schouderbandjes (volgens wens). 

maat (EU) XS S M L XL XXL XXXL

EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 60

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

@v 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

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

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
www.fibremood.com/nl/stoffen
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stofadvies 
Allerlei stoffen komen in aanmerking voor deze top of jurk. Je kan kiezen voor een 
soepelvallende of wat stuggere stof: linnen, katoen, (viscose)crêpe of chiffon van bont 
gekleurd met een print tot een effen stof. Bekijk hier welke stoffen in aanmerking 
komen voor jouw figuurtype. 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 patroon delen alvorens ze uit 
te knippen. 

1. voorpand: 1x aan stofvouw 

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. schouderbandjes: 4x, dit patroondeel 
teken je zelf. Teken een rechthoek met 
de afmetingen uit de tabel (in cm).  

LET OP
Duid cruciale punten binnen het patroondeel aan door middel van een rijgdraadje: 

• Markeer de plaats van de (bovenkant van de) tunnel en de schouder   
   bandjes 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 -symbooltje staat of op de plaats van de 
afgewerkte zoomlijn. 

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte 55 57 59,5 61,5 65 67 70

breedte 7 7 7 7 7 7 721
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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
Werk de zijnaden van het VP (1) en RP (2) af met een over-
locksteek.

1

2

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

elastiek
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Strijk aan de bovenkant van zowel het VP als het RP de 
naadwaarde (1 cm) om naar de averechtse kant.

Strijk nu het aangeknipte belegdeel van het VP (= 6,5 cm)  
om op de plaats van het V-knipje zodat er vouwlijnen  
ontstaan. 

Strijk ook het aangeknipte belegdeel van het RP  (= 2,5 cm)  
om op de plaats van het V-knipje zodat er vouwlijnen  
ontstaan. 

2
Vouw de aangeknipte belegdelen terug naar boven en leg 
de zijnaden op elkaar. Het rijgdraadje van het VP komt 
overeen met het V-knipje van het RP.  

Stik de zijnaden tot aan het rijgdraadje.  
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Vouw het aangeknipte beleg van het RP terug naar beneden.  

Vouw het aangeknipte beleg van het VP nu naar beneden 
op de plaats van de V-knip, zodat de rijgdraadjes precies 
op elkaar liggen.  Stik de zijkant van het aangeknipte  
beleg van het VP (boven het rijgdraadje) vanaf de gestreken 
vouwlijn precies tot aan het rijgdraadje.

Het ongestikte deel van het aangeknipte beleg van het VP 
en RP (aangeduid met een groen sterretje) zal de tunnel 
vormen voor het elastiek. 

Stik 1 zijnaad van de tunnel (groene sterretje) volledig 
dicht tot aan het rijgdraadje.

In de andere zijnaad stik je een stukje vanaf de bovenkant 
en laat je een opening boven het rijgdraadje om later het 
elastiek te kunnen doorrijgen. 
Om deze zijnaadjes te kunnen stikken vouw je de rest van 
het werkstuk opzij.

Keer het aangeknipte beleg om naar de averechtse kant 
van het werkstuk. Strijk de zijnaden open.

1

2

1

2
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3
Vouw de schouderbandjes (3) dubbel in de hoogte met de 
goede kant van de stof naar binnen. Stik de aangeduide 
zijden.

Keer de schouderbandjes met de goede kant naar buiten .

Schuif de schouderbandjes van het VP met de onafgewerkte  
kant ongeveer 1 cm tussen het omgestreken beleg net 
naast de zijnaad.

Schuif de schouderbandjes van het RP met de onafgewerkte  
kant ongeveer 1 cm tussen het omgestreken beleg naast 
de rijgdraadjes. 
              

Vouw de schouderbandjes naar boven en stik de tunnel 
vast net naast de rand.
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Geef op het VP een sierstiksel op 4 cm van de boven-
rand over de schouderbandjes heen. Hiermee leg je de 
schouder bandjes extra vast en maak je het bovenste  
stiksel van de tunnel voor het elastiek.

 
Leg de schouderbandjes van het RP eventueel nog eens 
vast door de zijkanten van de bandjes aan de bovenkant 
van het werkstuk te naaien. 

4
Rijg het elastiek door de tunnel via de opening in de zijnaad.

Leg de uiteinden 3 cm over elkaar en stik ze op elkaar in 
kruisvorm.

Trek het elastiek helemaal in de tunnel. 
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Naai de opening dicht. 

Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes en 
vouw terug naar beneden. 

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

Stik vast naast de rand. 
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STOFVOUW

ZELFKANT

top 
maat XS - XXXL

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm
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korte jurk 
maat XS
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korte jurk 
maat S - XXXL
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STOFVOUW

ZELFKANT

lange jurk 
maat XS
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STOFVOUW

lange jurk 
maat S - XXXL
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