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Blousejurken, zoals de Faye jurk, zijn voortaan niet meer uitsluitend 
voor de zomer weggelegd. Maak ze in een warme kleur zoals okergeel 

en je zal stralen. Deze blousejurk heeft een verborgen knoopssluiting, 
handige steekzakken in de zijnaad en korte wijde mouwen  

met een omslag. Ga helemaal maxi met de cirkelrok met plooien  
in het voorpand. Je herkent er ook de workwear trend in  

dankzij  de horizontale naden met twee kleppen.
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afmetingen (in cm)

matentabel

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

lengte 131 131,5 132 132,75 133,25 133,75 134,25 134,75 136,75 137,5 138,25 139 139,75 140,75

mouwlengte* 40,5 41,25 41,75 42,5 43 43,5 44,25 44,75 45 45,75 46,5 47,25 48 48,5

borstomtrek 88,75 92,5 96,25 100 103,75 107,5 111,25 115 121,75 127,25 132,75 138,25 143,5 149

tailleomtrek** 66,25 68,25 70 74,25 78,5 82,5 84,5 88,75 94,5 101,25 108,25 115 121,5 128,25

heupomtrek*** 131,25 133 134,75 138,5 142,25 146,25 148 151,75 157,25 163,5 169,5 175,75 181,5 187,5

* Inclusief de schouderlengte.
** Zonder de plooiwaarde.
*** Inclusief de plooiwaarde.

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste 
lengtes. Verleng of verkort jurk en/of 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 en 
dienen als referentie. In de breedtematen zit meestal extra ruimte 
(bovenop de zuivere lichaamsmaten) inbegrepen omwille van het 
draagcomfort en om een bepaalde snit te bekomen (aansluitend, los 
of oversized). Afhankelijk van de gewenste snit kan er gekozen worden 
om eventueel een maat kleiner of groter te maken dan de geselecteer-
de maat volgens jouw lichaamsmaten.

maat (EU) 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

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

B (inches) 29.9 31.5 33.1 34.6 36.2 37.8 39.4 40.9 43.3 45.7 48 50.4 52.8 55.1

W (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

W (inches) 26 26.8 27.6 29.1 30.7 32.3 33.1 34.6 37.2 39.8 42.3  44.9 47.4 50

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

H (inches) 33.9 35.4 37 38.2 39.4 40.6 41.7  42.9 45.3  47.2 49.2 51.2 53.1 55.1

Bust (B): measure horizontally around the widest part of the bust. 
Waist (W): measure horizontally around the widest part of the waist. 
Hips (H): measure horizontally around the widest part of the lower body.

 

stofadvies De Faye jurk maak je in een katoen (al dan niet met stretch).Kies best voor een stugge stof om 
gemakkelijk alle details te kunnen stikken. Ontdek hier of op www.fibremood.com/nl/stoffen alle 
informatie over de Fibre Mood stoffencollectie en de bijhorende stofplannen. 

Je kiest de maat op basis van de borstomtrek. Is je taille- en heupomtrek groter dan de bijhoren-
de omtrekken uit de matentabel, kijk dan in de onderstaande tabel met afmetingen bij taille- en 
heupomtrek om te verifiëren of er voldoende ruimte is ter hoogte van de taille en heupen of dat je 
de omtrekken moet aanpassen. Dit kan je makkelijk doen door bij het overtekenen van het patroon 
over te gaan van de lijn van de ene maat naar de lijn van een andere maat.

maat (EU) 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

TO (cm) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

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. 
Tailleomtrek (TO): meet horizontaal op het smalste punt van het lichaam. 
Heupomtrek (HO): meet horizontaal op het breedste punt van het onderlichaam.

HO

BO

TO

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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benodigdheden 

• Naaigaren 

• Strijkbare tussenvoering: max. 100 cm 

• Knopen (Ø 1,5/1,8 cm): 8

• Stof: zie tabel

stofverbruik (in cm)
 collectie

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

okerkleurige katoen 
stofbreedte 147 cm 345 350 355 365 370 380 395 400 425 445 455 470 475 485

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 360 365 370 380 395 400 410 420 445 455 465 480 490 500

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
Knip een stukje van alle delen van het LVP (VP bovenstuk (1),  
VP bovenstuk midden (2) en VP rok (3)) op de aangeduide 
kniplijn.

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand

LVP linker voorpand

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

3

2

1LVP

LVP

LVP
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Vouw de klep (8) dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar binnen. Stik de aangeduide rechte zijde. 
Keer binnenstebuiten en strijk netjes plat. 

Speld en stik beide rafelranden van de klep op de  
onderkant van het VP bovenstuk met de corresponderende 
knipjes op elkaar. De afgewerkte rand van de klep komt 
gelijk met het eerste V-knipje. Stik vast op 0,5 cm van de 
rafelrand. 

Speld en stik het VP bovenstuk midden aan het VP boven-
stuk met de corresponderende knipjes op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde naar boven.

8

8

8

8

1

8

0,5 cm

2

1

2

1

2

1
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Geef een sierstiksel op het VP bovenstuk op 2 mm van de 
naad door alle lagen heen (VP bovenstuk + naadwaarde).             

Vorm de plooien van het VP bovenstuk midden door de 
knipjes aan de onderkant telkens op elkaar te leggen in de 
richting van de zijnaad.

Stik de plooien horizontaal vast op 0,5 cm van de rafelrand. 

Vorm de plooien van de VP rok door de knipjes aan de  
bovenkant telkens op elkaar te leggen in de richting van 
de zijnaad.

1

8

2

2 mm

1

8

2

1

8

2

0,5 cm
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Stik de plooien aan de bovenkant horizontaal vast op  
0,5 cm van de rafelrand. 

Speld en stik het VP bovenstuk aan het deel VP rok met 
de corresponderende knipjes en plooien mooi op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde in de richting van het bovenstuk.

Werk de zijnaad en de rechte zijde van de zakdelen (9) af 
met een overlocksteek.

3

0,5 cm

3

1

2

3

1

2

1

8

2

3
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Speld de rechte zijde van de zak op de zijnaad van de rok 
VP met de rijgdraadjes op elkaar. Stik vast tussen de rijg-
draadjes.

Vouw de naadwaarde van de zak opzij en knip schuin in de 
naadwaarde van het VP tot vlak voor het rijgdraadje. Vouw 
de zak samen met de naadwaarde opzij en geef een stiksel 
op 2 mm van de naad door alle lagen heen (= de zak + de 
naadwaarde die naar de kant van de zak gevouwen ligt).

Strijk het LVP aan MV eerst 1 cm om naar de averechtse kant 
en dan nog eens op de plaats van de V-knipjes boven- en  
onderaan. 

Leg de klep eerst naar onder om het beleg boven de klep 
vast te stikken. Stik vast net naast de rand tot aan het 
stiksel van de klep.

Leg de klep vervolgens naar boven. Stik het beleg verder 
vast net naast de rand tot aan de zoom.

3 9

3

9

3

9

3

9

3

9
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Strijk het RVP om op de plaats van de uiterste V- knipjes 
boven- en onderaan.

Strijk nogmaals om op de plaats van V-knipjes boven- en 
onderaan.

Leg de klep naar onder. Stik door alle lagen heen in het 
midden van het knoopsgatenpat (op 4 cm van de rand) tot 
aan het stiksel van de klep.

Leg de klep vervolgens naar boven, stik verder door alle 
lagen heen in het midden van het knoopsgatenpat (op 4 cm 
van de rand) tot aan de zoom.  

1

8

2

8

4 cm

8
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Vouw het knoopsgatenpat dubbel op de plaats van het 
stiksel.

Maak de knoopsgaten op het rechtergedeelte van het 
knoopsgatenpat. Het bovenste en onderste knoopsgat 
staan aangeduid op het patroon. De overige knoopsgaten 
verdeel je gelijkmatig tussen het bovenste en het onderste 
knoopsgat.

2
Vouw de lus (11) dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar binnen. Stik de aangeduide zijde. 

Keer de lus binnenstebuiten. Geef een sierstiksels net 
naast de rand.

Speld de rafelranden van de lus aan het RP bovenstuk (4) 
op 3 cm van het V-knipje aan MR. Stik vast op 0,5 cm van 
de rafelrand. 

1

8
2

3

11

11

11

4

0,5 cm
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Speld en stik het RP aan het RP bovenstuk midden (5).

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde naar RP bovenstuk.

Geef een sierstiksel op het RP bovenstuk op 2 mm van de 
naad door alle lagen heen (RP bovenstuk + naadwaarde). 
Leg de lus opzij. 

Speld en stik het RP bovenstuk aan het deel RP rok (6). 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
Strijk de naadwaarde in de richting van het bovenstuk. 

5

4

5

5

4

5

4

5
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Werk de zijnaden van het RP af met een overlocksteek.

Speld de rechte zijde van de zak op het RP met de rijg-
draadjes op elkaar. Stik vast tussen de rijgdraadjes. 

3
Speld en stik de schoudernaden.

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

6 99

4

5

4

5

4 1
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Geef een sierstiksel op het VP op 2 mm van de naad door 
alle lagen heen (VP bovenstuk + naadwaarde).

4
Strijk de korte zijden van het biaislint voor de hals (10)  
1 cm om naar de averechtse kant.

Strijk het biaislint dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar buiten.

Speld beide rafelranden van het lint aan de halslijn langs 
de goede kant van de jurk met de V-knipjes op elkaar.

LET OP: de opgegeven lengtes van het biaislint zijn 
indicatief, omdat deze afhankelijk zijn van de gebruikte 
stof. Speld het lint aan MR met de V-knipjes gelijk en 
speld de rest van het lint telkens tot aan MV terwijl je 
heel lichtjes aan het lint trekt. Voorzie 1 cm naad langs 
weerszijden van MV. Knip het teveel aan stof weg en plooi 
de 1 cm naadwaarde telkens naar binnen.

Stik vast op 0,5 cm van de rafelranden.

Vouw het biaislint en de naadwaarde opzij en stik op het 
biaislint op 2 mm van de naad door alle lagen heen.

4

1 1
2 mm

10

10

0,5 cm

2 mm
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Vouw het biaislint helemaal om naar de averechtse kant 
en stik het vast vlak naast de vouwlijn.

5
Werk de zijkanten van de mouw (7) af met een overlock-
steek.

Speld en stik de bovenkant van de mouw (= de mouwkop) 
aan de armuitsnijding met de corresponderende knipjes 
op elkaar. Het enkele knipje duidt het VP aan, het dubbele  
het RP. Het bovenste enkele knipje komt overeen met 
het knipje op het RP die de eigenlijke schouder aanduidt.  
Verdeel de ‘overtollige’ stof tussen de knipjes gelijkmatig.

Werk beide rafelranden samen af met een overlocksteek.

7

7
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6
Speld de onderarm- en zijnaden. Stik vast precies tot aan 
het rijgdraadje van de zak, stik verder vanaf het volgende 
rijgdraadje tot de zoom. 
 

Speld beide zakdelen op elkaar en stik op 1,5 cm van de 
rafelranden. Leg de naadwaarde van het VP en RP opzij om 
precies tot de rijgdraadjes te kunnen stikken. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

7
Werk de mouwzoom af met een overlocksteek.

Strijk de zoom om op de plaats van de middelste V-knipjes 
en stik vast vlak naast de overlockte rand.

1,5 cm

7
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Vouw de zoom (= omslag) om naar de goede kant van de 
mouw op de plaats van de andere V-knipjes en naai vast 
ter hoogte van de zijnaden. 

 

8

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

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

Stik vast naast de rand.

9
Naai de knopen op de voorziene plaatsen (overeenkomstig 
met de knoopsgaten). De knopen staan op ongeveer 1/3 
vanaf de bovenkant van het knoopsgat.

3
6

3
6
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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. VP bovenstuk: 2x      

2. VP bovenstuk midden: 2x    

3. VP rok: 2x     

4. RP bovenstuk: 1x aan stofvouw

5. RP bovenstuk midden: 1x aan stofvouw

6. RP rok: 1x aan stofvouw

7. mouw: 2x

8. klep: 2x

9. zak: 4x

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

11. lus: 1x. Teken een rechthoek van 3x17 cm. 

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

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

hoogte 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

breedte 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,75 32,5 33,25 34 34,75 35,5
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm
Duid de belangrijke punten binnen het patroon aan:

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

• Markeer de knoopsgaten met een rijgdraadje ( ) door de boven- en onderkanten ( ) aan 
te duiden met naald en draad.

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 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.

32 - 58
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Patroondeel 11 heb je slechts 1 keer nodig.
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40 - 46
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48 - 58
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