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Geen zin om eindeloos na te denken over je outfit?  
Combineer dit sweatshirt met jouw favoriete jeans en 

elegante enkellaarsjes. En je bent zo klaar.  
Erin heeft rechte driekwart raglanmouwen. Maar je kan  

ook perfect de lange mouwlengte kiezen en deze afwerken  
met een elastiek aan de polsboorden. 
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BO

HO

afmetingen (in cm)

matentabel

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes. 
Verleng of verkort de sweater en/of de mouwen door de patroondelen 
door te knippen ter hoogte van de aangeduide dubbele lijnen en de pa-
troondelen 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.

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 56,5 58,5 60,75 62,75 66,5 69,5 72,5

mouwlengte (3/4 mouw)* 53 54 55,5 57 60,25 62,75 65,5

mouwlengte (lange mouw)** 68 69 70,5 72 75,25 77,75 80,5

borstomtrek 90 98 106 114 124 136 148

zoomomtrek*** 69,5 76,5 83,5 90,25 97,75 108,25 118,5

* Inclusief de schouderlengte.
** Dit is de lengte van de lange mouw en is de lengte van de 3/4-mouw + 15 cm.
*** Met elastiek.

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 , in dit geval los. Afhanke-
lijk van jouw voorkeur kan je kiezen om eventueel een maat kleiner of groter 
te maken dan de geselecteerde maat volgens de lichaamsmaten.

LET  OP

Pas het stofverbruik 
aan volgens de 
aanpassingen.

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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stofadvies 

Maak de Erin sweater in een sweaterstof of interlock (zoals punta di roma), neopreen of scuba. Al-
lerlei gebreide stofjes komen in aanmerking. Wij maakten een versie in een gebreide jacquard met 
zebraprint. Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle informatie over de Fibre Mood 
stoffencollectie en de bijhorende stofplannen. 

benodigdheden 

stofverbruik (in cm)
 collectie

XS S M L XL XXL XXXL

tricot met zebraprint
stofbreedte 145 cm 120 125 150 155 160 170 210

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 120 125 150 155 160 205 215

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

• Naaigaren

• Elastisch biaislint: zie tabel

• Elastiek (5 cm breed): zie tabel 

• Stof: zie tabel  

 
elastiek (voor versie 
zonder elastiek in de 
polsboord)

XS S M L XL XXL XXXL

elastiek zoomboord 72,5 79,5 86,5 93,25 100,75 111,25 121,5

elastisch biaislint XS S M L XL XXL XXXL

lengte 49 50 51 52,25 53,25 54,5 55,75

elastiek(voor versie 
met elastiek in de 
polsboord)

XS S M L XL XXL XXXL

elastiek zoomboord 72,5 79,5 86,5 93,25 100,75 111,25 121,5

elastiek mouwen 2x18 2x19 2x20 2x21 2x22 2x23 2x24

totaal 108,5 117,5 126,5 135,25 144,75 157,25 169,5

www.fibremood.com/nl/stoffen
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 zijde met de enkele knipjes van de mouw (3)  
aan het VP (1) met de corresponderende knipjes op elkaar.

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

elastiek

1
3

1
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde in de richting van de mouw.

Speld en stik de zijde met de dubbele knipjes van de mouw (3)  
aan het RP (2) met de corresponderende knipjes op elkaar.

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

2
Strijk van 1 korte zijde van het biaislint 1 cm om naar de 
averechtse kant. Strijk het biaislint dubbel in de hoogte 
met de goede kant van de stof naar buiten.

2

1

1

3

2

2

1

1
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2

3 2

1 cm

1
3
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41

2

3 3

0,5 cm

1

2

3 3
4

Speld beide rafelranden van het biaislint aan de halslijn 
langs de goede kant met het omgevouwen uiteinde gelijk 
met MR. Het niet omgevouwen uiteinde van het biaislint ligt 
op het omgevouwen uiteinde. 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 rand.

1/2/3

2 mm
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3
Speld en stik de zij- en onderarmnaden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

4
Werk de zoom en mouwzoom af met een overlocksteek.

Strijk de zoom en de mouwzomen om op de plaats van het 
V-knipje.

1
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Stik de mouwzomen rondom vast op de plaats van de over-
locksteek op 5,5 cm van de onderkant.

Stik de zoom rondom vast in de overlocksteek op 5,5 cm 
van de onderkant maar laat een opening om later het elas-
tiek door te rijgen.

Rijg het elastiek door de zoomboord via de opening.

Leg de uiteinden 3 cm over elkaar en stik ze op elkaar in 
kruisvorm. Trek het elastiek helemaal in de tunnel.

Naai of stik de opening dicht.

5,5 cm3

5,5 cm

1

2

1

2

3 cm

1

2

1
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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. 

1. voorpand: 1x aan stofvouw

2. rugpand: 1x aan stofvouw 

3. mouw: 2x

2
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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 verti-
caal 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.

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

XS - S
STOFVOUW
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M - XL
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XXL - XXXL
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