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Matchy-matchy! De Indigo jumpsuit is  een schattige  
mini-me versie voor meisjes van de Carmella boiler suit. 

Helemaal stij lvol, warm én ravotproof voor een wandeling  
in het bos of voor een hippe schooldag. Indigo heeft een 

kraag, een knoopsluiting in het voorpand en stoere zakken. 
Maak de Indigo jumpsuit in een ruitjes stof voor een leuk en 

trendy effect. 

2 - 14 jaar

Indigo by 

https://www.fibremood.com/nl/patronen/463-carmella-broekpak
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afmetingen (in cm)

matentabel

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

jaar 2 3 4 5 6 8 10 12 14

BO (cm) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

TO (cm) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

HO (cm) 56 58 60 62 64 68 72 76 80

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

TO

HO

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste leng-
tes. Verleng of verkort het lijf, de broek, de zithoogte en/of de mou-
wen door de patroondelen door te knippen op de plaats(en) die staan 
aangegegeven met een dubbele lijn op de bovenstaande tekening 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. Voor het draagcomfort en om een bepaalde 
snit te bekomen (aansluitend, los of oversized) is er extra ruimte (bovenop de zuivere 
lichaamsmaten) in de breedtematen inbegrepen. Afhankelijk van de gewenste snit 
kan er gekozen worden om een maat kleiner of groter te maken dan de geselecteerde 
maat.

Je kiest voor dit model best de maat op basis van je borstomtrek. Je kiest de 
maat waarbij je borstomtrek het dichtste aanleunt. De heupomtrek is gemak-
kelijk aan te passen door bij het doortekenen van de lijn van de ene maat over 
te gaan naar de lijn van een andere maat. 

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte 78,75 85 91,25 97 102,5 113,25 125,75 138,5 151,25

mouwlengte* 39,5 44 47 49,75 51,5 55,75 60,5 65,5 70,25

tussenbeenlengte 28 32 36 40 44,25 50,25 58,25 66,5 74,5

borstomtrek 68,25 70,25 72,25 74,25 76,25 80,25 84,25 88,25 92,25

tailleomtrek 69,5 71,5 73,5 75,5 77,5 81,5 85,5 89,5 93,5

heupomtrek 74,75 77,25 79,5 81,75 84,25 88,75 92 96,75 101,75

* Inclusief de schouderlengte en polsboord. 
  

 

BO

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


4/21#Indigo

stofadvies Kies een stofje dat tegen een stootje kan zoals katoen (al dan niet met stretch), viscose, wol, 
jeans, ...

benodigdheden 

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 50 cm

• Knopen (Ø 1 cm): 8 (mt. 2-8 jaar) - 9  (mt. 10-14 jaar)

• Stof: zie tabel 

stofverbruik (in cm)
 collectie

2 3 4 5 6 8 10 12 14

stof met ruitmotief
stofbreedte 150 cm 140 140 150 180 185 195 220 230 245

katoen 
stofbreedte 147 cm 115 125 130 135 140 150 200 210 225

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

stofverbruik (in cm) 
standaard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 140 cm 115 125 130 135 140 185 200 210 225

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

https://www.fibremood.com/nl/stoffen-wintercollectie-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
Werk de zijnaden van het VP bovenstuk (1) en het RP  
bovenstuk (4) af met een overlocksteek.

VP voorpand

RP rugpand

RVP rechter voorpand   

LVP linker voorpand     

MV middenvoor

MR middenrug

RRP rechterrugpand    

LRP linkerrugpand      

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

1

4
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Strijk de bovenkant van de zak (12) eerst 1 cm om naar 
de averechtse kant. Vouw daarna om op de plaats van de 
V-knipjes. Stik vast met een dubbel sierstiksel

Strijk de naadwaarde van de overige 3 zijden om naar de 
averechtse kant.

Speld de zak op de aangeduide plaats op het VP bovenstuk. 
Stik vast met een dubbel sierstiksel. Geef bovenaan een 
horizontaal stiksel. 

Strijk het aangeknipte beleg van beide delen VP bovenstuk 
telkens om op de plaats van de V-knipjes.

Stik vast vlak naast de rand.

12

1 cm

1 12

1
12

1
12

1
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2
Speld en stik de schoudernaden van het VP bovenstuk en 
RP bovenstuk. 

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

Geef een sierstiksel op 2 mm van de naad.

Speld en stik de omtrek van de kragen (11) op elkaar, be-
halve de onderkant. Dun de naadwaarde uit in de hoeken. 
Keer binnenstebuiten en geef een sierstiksel op persvoet-
breedte van de rand.

Strijk van 1 van de 2 delen kraagvoet (10) onderaan 1 cm 
om naar de averechtse kant. 

Leg beide delen kraagvoet met de goede kanten op elkaar. 
De kraagvoet met omgestreken onderkant ligt bovenaan.

4

4

4

1
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2 mm
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Schuif de kraag met de goede kant naar boven tussen de 
2 delen kraagvoet en leg de rafelranden gelijk.

Speld en stik de delen aan elkaar. 

Dun de naadwaarden uit in de rondingen. Keer de kraag-
voeten nadien binnenstebuiten. 

Speld en stik de niet omgestreken onderkant van de kraag-
voet aan de halslijn langs de averechtse kant van de jump-
suit. 

Vouw de kraagvoet met omgestreken onderkant om naar 
de goede kant van de halslijn van de jumpsuit. De vouwlijn 
ligt net op het vorige stiksel. Speld en stik vast. Vervolledig 
het stiksel rondom de kraagvoet. 

3
Werk de zijkanten van de mouw (7) af met een overlock-
steek. 

10

11

7
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Knip de mouw in op de aangegeven lijn tot het rijgdraadje. 

Strijk de bies (9) voor de mouwsplit voor als volgt: 

• Strijk de bies eerst dubbel in de breedte over de hele  
lengte en vouw terug open

• Strijk de lange zijden nadien tot de rafelranden gelijk 
liggen met de middellijn. 

Sper de mouwsplit zodanig open dat je 1 rechte lijn be-
komt. 

Schuif de bies voor de mouwsplit onder de mouw met de 
goede kant naar boven. Leg de rafelranden gelijk en trek 
de mouw ter hoogte van het rijgdraadje een klein beetje 
opzij. Stik een evenwijdige aan de rafelrand op 0,5 cm. Ter 
hoogte van het rijgdraadje heb je slechts enkele draadjes 
van het weefsel vastgestikt. 

7

9 9 9 9

9

7

7

9
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7 9

0,5 cm
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Vouw de bies om naar de goede kant van de mouw en leg 
de vouwlijn net op het vorige stiksel. 

Stik vast net naast de rand. 

Vouw de mouw dubbel in de breedte met de goede kant 
van de stof naar binnen. Stik de bovenkant van de bies 
op elkaar. Stik schuin vanaf het hoekpunt. Vouw de mouw 
terug open. 

Vouw de bies aan de voorkant van de mouw (te herkennen 
aan de breedste zijde aan de zoom van de mouw, de kant 
waar de knipjes van de plooi staan) om naar de averechtse 
kant van de mouw en stik de bies vast op 0,5 cm van de 
onderkant. 

Vorm de plooi door de knipjes in de aangegeven richting op 
elkaar te leggen. Stik de plooi vast op 0,5 cm van de rand. 

Leg de mouwkop aan de armuitsnijding met de correspon-
derende merktekens op elkaar. Het enkele knipje van de 
mouw komt overeen met het enkele van het voorpand, het 
dubbele met het dubbele van het rugpand. Het bovenste 
enkel knipje op de mouw correspondeert met de schou-
dernaad.

7

7 9

7

9
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Speld en stik vast.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

Speld en stik de onderarm- en de zijnaad. Strijk de naad-
waarde open. 

Strijk aan de lange zijde van de polsboord (8) (aan de kant 
waar de knopen en knoopsgaten staan) 1 cm naadwaarde 
om naar de averechtse kant. 

Vouw de polsboord dubbel op de plaats van de V-knipjes 
met de goede kant van de stof naar binnen. Stik de korte 
zijden. Dun de naadwaarde uit en keer binnenstebuiten. 

7

7

8

1 cm

8

8

8
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Schuif de polsboord in de mouw. Speld en stik de niet om-
gestreken rafelrand van de polsboord aan de onderkant 
van de mouw langs de averechtse kant van de mouw. 

Vouw de polsboord om naar de goede kant van de mouw 
en leg de vouwlijn (van de omgestreken naadwaarde) net 
op het vorige stiksel. Stik vast op 2 mm van de vouwlijn.
Geef nog een tweede stiksel op persvoetbreedte van het 
eerste en stik verder rondom de polsboord op persvoet-
breedte van de rand.   

4

Strijk de schuine zijde van de zak (13) om naar de ave-
rechtse kant op de plaats van de V-knipjes en vouw terug 
naar boven.

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

8

7

13  

13  

13  13  
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Stik vast met een dubbel sierstiksel.

Strijk de aangeduide randen 1 cm om naar de averechtse 
kant. 

Speld de zak op het deel VP broek (2) met de afgewerk-
te schuine zijde van de zak gelijk met de knipjes. Stik de 
aangeduide zijden vast vlak naast de rand. Geef een extra 
sierstiksel op persvoetbreedte van het eerste.

Werk de MV-en MR-naden af met een overlocksteek.

13  

13  

13  

3

13  

3

6
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Strijk het aangesneden beleg van het RVP om op de plaats 
van de V-knipjes en vouw terug open.  Strijk het aangesne-
den beleg van het LVP om op de plaats van het V-knipje 
bovenaan. Strijk de naadwaarde van het LVP 0,5 cm om. 
Vouw terug open. 

Keer het RVP om met de averechtse kant naar boven. Duid 
met krijt een punt aan op 2 cm rechts van MV. Verbind dit 
punt met het uiterste enkele knipje aan de bovenkant en 
de stiklijn van de zitnaad. (1 cm voor de rand). 

Rijg op deze lijn zodat ze zichtbaar wordt langs de goede 
kant van het RVP. 

13  

3

0,5 cm  

2 cm
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5
Speld en stik de zijnaden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

Speld en stik de tussenbeennaden. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

6  

6  

6  
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RVP 

Schuif de ene broekspijp in de andere. Leg de gestreken 
vouwlijn van het LVP tegen de gemarkeerde lijn van het 
RVP. Het V-knipje van het LVP ligt op het uiterste enkel 
knipje van het RVP. De hoekpunten (van het kruis) en de 
rafelranden van de tussenbeennaden liggen gelijk.  

Stik de zitnaad tot 1 cm boven het gemarkeerde punt. 

Strijk het aangesneden beleg van het RVP om en stik het 
bovenaan vast op 0,5 cm van de rand. Strijk ook het aan-
gesneden beleg van het LVP om op de gestreken vouwlijn. 

Stik het vast met een sierstiksel. 

1 cm
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5 2

5 2

52

52

1 cm

52

11

11

52

4

4

6
Speld en stik telkens de zijnaden van de tailleband VP (2) 
en de tailleband RP (5). Strijk de naadwaarden open. 

Strijk van 1 tailleband aan de onderkant 1 cm om naar de 
averechtse kant. 

Leg beide taillebanden met de goede kanten op elkaar en 
schuif er het bovenstuk tussen.  Leg alle naden en knipjes 
op elkaar. Speld en stik de zijden zoals aangegeven op de 
tekening. 

Keer binnenstebuiten.

11

52

4
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Speld de niet-omgestreken rand van de tailleband aan de 
averechtse kant van de broek. 

Leg de naden en knipjes netjes op elkaar. Stik vast.

Vouw de vouwlijn van de omgestreken rand van de tail-
leband net over het vorige stiksel en stik vast rondom de 
tailleband op 2 mm van de rand.

11

52
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7
Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes en 
vouw terug open. 

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

8
Maak een horizontaal knoopsgat op de rechterkant van de 
kraagvoet in de helft van de hoogte en op 1 cm van de rand. 
Maak verticale knoopsgaten op het RVP overeenkomstig 
de plaats van de knopen. De bovenste en onderste knoop 
staan aangeduid op het patroon. Verdeel de afstand gelijk-
matig voor de plaatsing van de andere knopen.
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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. 

1. VP bovenstuk: 2x 

2. VP tailleband: 4x

3. VP broek: 2x 

4. RP bovenstuk: 1x aan stofvouw

5. RP tailleband: 2x aan stofvouw

6. RP broek: 2x 

7. mouw: 2x

8. polsboord: 2x 

9. mouwbies: 2x

10. kraagvoet: 2x aan stofvouw 

11. kraag: 2x aan stofvouw 

12. borstzak: 2x 

13. zak: 2x

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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• Markeer de volgende punten met een rijgdraadje:

• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal (I) en een dubbel ver-
ticaal (II) streepje 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.

2 - 6
STOFVOUW

ZELFKANT

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

patroondelen merken na het knippen
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8 - 14
STOFVOUW

ZELFKANT


