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Een sweater met karakter, voor broer en zus. De raglanmouwen 
van Dale zorgen voor voldoende bewegingsvrijheid. Ze worden 
net als de hals en de zoom afgewerkt met zachte boordstof. 

Zit dus prima en ziet er sporty uit. Voor de kleur en het dessin 
van de stof kan je al le kanten uit. Wedden dat deze basic een 

van de favorieten van jouw kleine held of heldin wordt? 

Dale by 

2 - 14 jaar
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afmetingen (in cm)

matentabel (in cm)

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste 
lengtes. Verleng of verkort sweater 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 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.

maat 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 BO

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte* 38,75 40,75 43,25 46 48,5 53,5 58,5 63,5 68,5

mouwlengte** 38,25 40 43,75 46,75 49,5 55,5 61,25 67 73

borstomtrek 75,5 77,5 79,5 81,5 83,5 87,5 91,5 95,5 99,5

omtrek zoomboord 64,75 66,25 68 69,5 71,25 74,75 78 81,5 85

omtrek polsboord 14,25 14,75 15 15,25 15,5 16 16,75 17,25 17,75
 

* Inclusief de hals- en zoomboord. 
** Inclusief de schouderlengte en de polsboord.

   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 Een sweater maak je in - juist - sweaterstof. Al kan een variant in neopreen, french terry ook een 
leuk resultaat opleveren. 

benodigdheden 

• Naaigaren 

• Boordstof (35 cm breed) : zie tabel

• Stof: zie tabel 

boordstof (in cm) 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 35 cm 40 40 50 50 50 50 50 50 50

stofverbruik (in cm) 
standaard

2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 110 cm 80 85 90 95 100 110 120 135 145

stofbreedte 140 cm 70 75 80 85 90 100 110 120 130

Het bijhorende stofplan vind je vanaf pagina 6 van deze werkbeschrijving.
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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. voorpand: 1x aan stofvouw

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. mouw: 2x

4. polsboord: 2x (in boordstof)

5. halsboord: 1x aan stofvouw (in boordstof)

6. zoomboord: 2x aan stofvouw (in boordstof)
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stofplan voor een stof met stofbreedte 110 cm

2 - 14 jaar

STOFVOUW

ZELFKANT

• Knip kort door patroonpapier en stof op de plaatsen waar een enkel verticaal (I) en een dubbel 
verticaal (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.

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

2 - 14 jaar
STOFVOUW

ZELFKANT
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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.

In de werkbeschrijving wordt uitgelegd hoe je de sweater 
maakt als je geen overlockmachine hebt.

Je selecteert een elastische steek op je naaimachine om de 
naden te stikken en een overlocksteek om de rafelranden 
af te werken. De sweater kan ook genaaid worden met de 
overlockmachine met 4 draden, namelijk 2 grijperdraden  

en 2 naalddraden. Je werkt de rafelranden af en stikt tegeli jk
de naden aan elkaar. De naden bli jven elastisch. 

 
VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

boordstof

1
Speld en stik de zijde met het enkele knipje van de mouw (3)  
aan het VP (1) met de corresponderende knipjes op elkaar.

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 het dubbele knipje 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
Vouw de halsboord (5) dubbel in de breedte met de goede 
kant van de stof naar binnen. Speld en stik de MR-naad. 
Strijk de naadwaarde open.
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Strijk de halsboord dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar buiten.

Speld en stik beide rafelranden van de halsboord aan de 
halslijn. De MR-naad van de halsboord ligt gelijk met het 
V-knipje op het RP, de knipjes van de halsboord komen 
overeen met die op de mouwen die de schouder aanduiden 
en de V-knipjes van MV van halsboord en sweater liggen 
op elkaar. 
De omtrek van de halsboord is kleiner dan de halslijn. Je 
stretcht dus de halsboord aan de halslijn.
 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

3
Speld en stik de zij- en onderarmnaden.

Werk de rafelranden samen af.
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4
Stik de korte zijde van de polsboorden (4) en strijk de 
naadwaarde open.

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

Speld en stik beide rafelranden van de polsboord aan de 
onderkant van de mouw. Zorg ervoor dat de naden en knip-
jes overeenkomen. De omtrek van de polsboord is kleiner 
dan die van de mouwzoom. Je stretcht dus de polsboord 
aan de mouwzoom.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5
Speld en stik de zijnaden van de zoomboord (6) en strijk 
de naadwaarde open.
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Strijk de zoomboord dubbel in de hoogte met de goede kant 
van de stof naar buiten.

Speld en stik beide rafelranden van de zoomboord aan de 
onderkant van de sweater. Zorg ervoor dat de naden en de 
merktekens overeenkomen. De omtrek van de zoomboord 
is kleiner dan de omtrek van het werkstuk. Je ‘stretcht’ de 
zoomboord dus aan de onderkant van het werkstuk.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.


