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Een tof T-shirt met boothals. Uniseks en onmisbaar in elke 
garderobe. De 7/8-mouwen kunnen nonchalant opgerold 

worden. Door creatief te zijn met de draadrichting van het 
borstzakje geef je Cory eenvoudig een eigen twist.  

Als je ook het Afra T-shirt voor mama en het Hugo T-shirt  
voor papa uitwerkt – in hetzelfde gestreepte tricot – krijg  

je coole matching outfits voor heel de clan. 

2 - 14 jaar

Cory by 

http://www.fibremood.com/nl/patronen/582-afra-t-shirt
https://www.fibremood.com/nl/patronen/537-hugo-t-shirt
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afmetingen (in cm)

matentabel (in cm)

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

jaar 2 3 4 5 6 8 10 12 14

BO 52 54 56 58 60 64 68 72 76

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

BO

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. Voor het draagcomfort en om 
een losse snit te bekomen is er extra ruimte (bovenop de zuivere lichaam-
smaten) 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.

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte 33,25 35,5 37,75 40 42,25 47 51,5 56 60,5

mouwlengte* 29,75 32,5 35,25 37,75 40,25 45,75 51 56,5 61,75

borstomtrek 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 79,5 83,5 87,5 91,5

zoomomtrek mouw 16,5 17 17,5 18 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5

* Inclusief de schouderlengte.

BO

   hier verkort of 
verleng je het patroon

https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
https://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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stofadvies Het patroon van het Cory T-shirt kan enkel gebruikt worden voor tricot/jersey, dus gebreide 
stoffen. Viscosetricot, katoenen tricot, french terry, stretchfluweel, jacquardtricot, spons, ... zijn 
allemaal goede opties.

benodigdheden 

• Naaigaren 

• Elastisch biaislint: zie tabel

• Stof: zie tabel 

stofverbruik (in cm) 
standaard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 110 cm 70 75 80 85 85 100 110 120 125

stofbreedte 140 cm 45 45 50 85 85 95 105 115 125

Het bijhorende stofplan vind je vanaf pagina 6 van deze werkbeschrijving.

elastisch biaislint 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte 43 43,75 44,75 45,25 46 46,75 47,5 48,25 49,25
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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 

4. borstzak: 1x 
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stofplan voor een stof met stofbreedte 110 cm

2 - 6 jaar
STOFVOUW

ZELFKANT

LET OP 
patroondeel 4 heb je slechts 1 keer nodig.

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

8 - 14 jaar

2 - 4 jaar
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patroondeel 4 heb je slechts 1 keer nodig.
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LET OP 
patroondeel 4 heb je slechts 1 keer nodig.
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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.

5 - 14 jaar
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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.

 

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

(elastisch) biaisl int

1
Werk de bovenkant van de zak (4) af met een overlock-
steek. Strijk dan om op de plaats van de V-knipjes. Stik 
vast.

Strijk de overige randen van de zak 1 cm om naar de ave-
rechtse kant.

4
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Speld de zak op de aangeduide plaats op het VP (1). Stik 
vast net naast de rand. Geef bovenaan aan weerszijden 
een verstevigend stiksel in driehoekvorm.

2
Speld en stik de schoudernaden. 

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

3
Strijk de voorgestreken vouwlijnen uit het biaislint.

Strijk 1 korte zijde van het biaislint 1 cm om naar de ave-
rechtse kant (roze bolletje). Strijk het biaislint dubbel in de 
hoogte met de goede kant van de stof naar buiten.
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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 van de rafelrand.

Vouw het biaislint en de naadwaarde opzij, in de richting 
van de opening van de hals en stik op het biaislint op 2 mm 
van de naad door alle lagen heen (biaislint + onderliggende 
naadwaarde).

Vouw het biaislint helemaal om naar de averechtse kant 
en stik het vast vlak naast de rand.
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4
Speld en stik de bovenkant van de mouw (3) (= de mouw-
kop) aan de armuitsnijding met de corresponderende 
merktekens op elkaar. Het enkele knipje duidt het VP aan, 
het dubbele het RP. Het bovenste knipje komt overeen met 
de schoudernaad.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5
Speld en stik de zij- en onderarmnaden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.
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6
Werk de zoom en mouwzoom af met een overlocksteek.

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

Stik de zoomwaarde telkens vast met een dubbel sierstik-
sel in een elastische steek.
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