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Cosette is de perfecte top om eindeloos te combineren met tal 
van items deze herfst. Deze top met ronde halsuitsnijding heeft 

een aansluitende snit rond de borst en loopt in A-li jn naar de 
zoom toe. De rug is mooi uitgewerkt met een diepe plooi. Een 
effen print voor een sobere look of juist een kleurrijke print?  

Aan jou de keuze!
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afmetingen (in cm)

matentabel

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

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

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

BO (cm) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140

HO (cm) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140

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

Je kiest de maat best op basis van de borstomtrek. Is de bijhorende heupomtrek groter dan die uit de 
matentabel, kijk dan in de onderstaande tabel met afmetingen bij zoomomtrek om te verifiëren of er 
nog voldoende ruimte is ter hoogte van de heupen of dat je de zoomomtrek van de gekozen maat zal 
moeten aanpassen. 

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

lengte 55,5 55,75 56 56,25 56,5 56,75 57 58,25 58,75 59,25 60,75 61,25 61,75 62,25

mouwlengte* 50,5 51 51,75 52,25 53 53,5 54 54,75 57 57,75 58,25 58,75 59,5 60

borstomtrek 85,5 89,5 93,5 97,5 101,5 105,5 109,5 113,5 119,75 125,75 131,75 137,75 143,75 149,75

zoomomtrek** 110 114 118 122 126 130 134 137,75 143,75 149,75 155,5 161,5 167,5 173,5

* Inclusief de schouderlengte.
** Hou er rekening mee dat deze omtrek boven de eigenijke heupomtrek zit. 

HO

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 en/of de mouwen 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

De afmetingen in deze tabel zijn de afmetingen van het patroon in functie  
van de gebruikte stof en dienen als referentie. In de breedtematen zit  
extra ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) inbegrepen omwille van 
het draagcomfort en om een bepaalde snit te bekomen (aansluitend, los, 
oversized). Afhankelijk van de gewenste snit kan er gekozen worden om 
eventueel een maat kleiner of groter te maken.

stofadvies Wij maakten de Cosette top in een interlock. Interlock (bijvoorbeeld Punta di Roma) is een 
dubbelgebreide tricot, die aan de voor- en achterzijde hetzelfde uitzicht heeft. De stof is 
zwaarder en stugger dan een single jersey, die maar uit 1 laag bestaat, en is licht elastisch.
De Cosette top zal ook mooi zijn in neopreen of scuba. Belangrijk is dat de stof rekbaar is (hetzij 
een gebreide of een geweven stof met stretch). Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen 
alle informatie over de Fibre Mood stoffencollectie en de bijhorende stofplannen. 

https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-aanpassen
http://www.fibremood.com/nl/stoffen
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benodigdheden 

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 20 cm

• Haak en oog

• Stof: zie tabel  

stofverbruik (in cm)
 collectie

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

grijze interlock 
stofbreedte 150 cm 110 110 110 110 110 110 110 110 150 150 155 160 165 165

blauwe interlock 
stofbreedte 150 cm 110 110 110 110 110 110 110 110 150 150 155 160 165 165

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

stofverbruik (in cm) 
standaard

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

stofbreedte 140 cm 110 110 110 110 110 145 145 150 150 160 160 165 170 170

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

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 schoudernaad van het VP (1) af met een over-
locksteek.

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

LRP linkerrugpand

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

1
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Vouw de onderste twee knipjes op de armuitsnijding van 
het VP op elkaar met de goede kant van de stof naar bin-
nen. Stik de neep/coupenaad lichtjes afgerond naar het 
rijgdraadje toe. Stik een klein stukje verder, voorbij het 
rijgdraadje, zonder stof. Knip de draden af en leg een 
knoopje. 

Draai het VP om zodat het met de averechtse kant naar 
boven ligt. Strijk de neepwaarde naar beneden.

2
Werk de schoudernaad van het RP (2) af met een 
overlocksteek.

Speld en stik het stukje MR-naad tussen de twee rijg-
draadjes.

1

2

2
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Vorm de plooi in MR door de plooi plat te duwen ter hoogte 
van de knipjes zodat het V-knipje gelijk ligt met de MR-
naad.

Stik de plooiwaarde aan elkaar vast links en rechts van de 
MR-naad, plooi hiervoor het RP steeds goed opzij (de plooi 
hangt los van het RP). 
Stik telkens vast tot aan de rijgdraadjes op de MR-naad.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek links 
en rechts van de MR-naad.

2

2

2RRP
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LRP
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3
Speld en stik de schoudernaden. Strijk de naadwaarde 
open.

Speld en stik de schoudernaden van het beleg VP (4) en 
het beleg RP (5). Strijk de naadwaarde open. 

Werk de aangeduide randen af met een overlocksteek.

Stik het stukje MR-naad onder het rijgdraadje en strijk de 
naadwaarde open.
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Speld en stik het beleg aan het werkstuk met de corres-
ponderende knipjes en de schoudernaden op elkaar. Stik 
telkens vast tot precies in de rijgdraadjes.

Vouw het beleg samen met de naadwaarde opzij in de 
richting van het beleg. Stik op het beleg op 2 mm van de 
naad door alle lagen heen (het beleg + de onderliggende 
naadwaarde). Doe dit tot zo ver je kan.

Strijk het beleg netjes om naar de averechtse kant. Wil je 
een mooiere ronding bekomen, knip dan driehoekjes uit 
de naadwaarde van de halslijn waar nodig.

Stik de onderkant van het beleg aan de bovenkant van de 
plooi. Doe dit telkens langs de linker- en rechterzijde van de 
MR-naad. Je vouwt daarbij 1 cm van de onderkant van het  
beleg om naar de averechste kant zodat deze naadwaarde met  
de goede kant op de goede kant van de plooi ligt. 

Neem langs beide kanten van de MR-naad telkens de naad-
waarde + plooiwaarde vast en stikt beide delen aan elkaar 
langs weerszijden van de MR-naad.
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Naai het haakje en oogje aan de bovenkant van het beleg 
in MR.

4
Speld de bovenkant van de mouw (= 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.

Verdeel de ‘overtollige' stof tussen de knipjes gelijkmatig. 
Stik vast.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Speld en stik de zij- en onderarmnaden.

4
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5
Werk de zoom en mouwzomen af met een overlocksteek.

Vouw de zomen telkens 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.

0,5 cm
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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. 
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1. voorpand: 1x stofvouw

2. rugpand: 1x aan stofvouw 

3. mouw: 2x 

4. beleg VP: 1x aan stofvouw

5. beleg RP: 2x
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LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm
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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 (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 afge-
werkte 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 de belangrijke punten binnen het patroon aan:

• Markeer op MR het punt dat aangeeft tot waar je het RP aan elkaar stikt, het eindpunt  
 van de neep/coupenaad en de plaats van de plooi in MR met een rijgdraadje ( ) door  
 het middelpunt van het ( ) aan te duiden met naald en draad.


