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Oversized hoodie Frikka met zijn ruime capuchon is een groot 
plezier om te dragen. Op twee manieren zelfs: los op je heupen 

of bloezend. Optie twee dankt hij  aan het ruw afgewerkte 
strikl int in de zoom. Knappe eenvoud met een frivool detail. 

Met dit patroon ben je verzekerd van een hit. 

XS - XXXL
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BO

HO

afmetingen (in cm)

matentabel (in cm)

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste 
lengtes. Verleng of verkort de hoodie en/of de mouwen door de 
patroondelen door te knippen ter hoogte van de aangeduide dub-
bele 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.

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 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

HO 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 65,5 66,5 67,25 68 69,25 70,5 72

mouwlengte* 59,25 61 62,5 64 65,75 67,5 69

borstomtrek 102,75 110,75 118,75 126,75 136,75 148,75 160,75

heupomtrek 104 112 118 124 133 143 153

zoomomtrek 104,25 112,25 118,25 124,25 133,25 143,25 153,25

omtrek mouwzoom 29 30 31 32 33 34 35

* Inclusief de schouderlengte.

Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 
LET OP

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 bepaal-
de 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.

   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 Sweaterstof, interlock, neopreen, … zijn de stoffen die het meest geschikt zijn voor dit ontwerp. 

benodigdheden 

• Naaigaren

• Restje strijkbare tussenvoering

• Metalen ring: 2 (Ø 1,4 cm) (optioneel, want je  
 kan ook een knoopsgat maken)

• Stof: zie tabel

stofverbruik (in cm) 
standaard

XS S M L XL XXL XXXL

stofbreedte 110 cm 250 255 260 265 270 275 310

stofbreedte 140 cm 180 180 185 220 230 235 240

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 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. capuchon: 2x aan stofvouw

4. mouw: 2x 

5. zoomboord VP: 1x aan stofvouw

6. zoomboord RP: 1x aan stofvouw

7. striklint: 2x

LET  OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

• Markeer de volgende punten met een rijgdraadje:

• 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.
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stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm

XS -  M

L - XXXL
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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 schoudernaden van het VP (1) en het RP (2). 

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering
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1
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek en 
strijk de naadwaarde in de richting van het VP.

2

Speld en stik de gebogen rand van beide delen capuchon (3)  
met de corresponderende knipjes op elkaar.

Strijk de naadwaarde in 1 richting.

Keer binnenstebuiten. 

Vouw de capuchon nu dubbel in de breedte op de plaats van 
het V-knipje met de goede kant naar buiten. Leg de naden 
en de knipjes aan de onderkant netjes op elkaar. 
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Geef een sierstiksel op 4 cm van de rand.

Naai de naadwaarde van beide capuchondelen langs de 
binnenkant met enkele steken aan elkaar vast langs de 
opening onderaan. 

Speld beide capuchondelen met de knipjes die MV aandui-
den op elkaar. De rechtercapuchon ligt op de linkercapu-
chon. Stik vast op 0,5 cm van de rafelrand.

Speld en stik de capuchon aan de halslijn. De enkele knip-
jes op de capuchon komen overeen met het V-knipje aan 
MV; de MR- naad van de capuchon met het V-knipje op MR.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.
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3
Speld en stik de bovenkant van de mouw (4) (= 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.

Speld en stik de zij- en onderarmnaden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Werk de mouwzomen af met een overlocksteek.
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Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes 
en stik de zoomwaarde vast met een dubbel sierstiksel. 
(elastisch!)

4
Strijk een restje strijkbare tussenvoering op de aangedui-
de plaats aan de averechtse kant van zoomboord VP (5)

Maak verticale knoopsgaten op de aangeduide plaats of 
plaats metalen ringetjes.

Speld en stik de zijnaden van de zoomboord VP en zoom-
boord RP (6) op elkaar. Strijk de naadwaarden open.

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

Doorstik de zoomboord op 4 cm van de omgevouwen zoom-
kant. 
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Speld en stik beide rafelranden van de zoomboord aan 
de onderkant van het werkstuk met de corresponderende 
knipjes en naden op elkaar.  De zoomboord met de knoops-
gaten/ringetjes correspondeert met het VP.  De gaten zit-
ten aan de binnenkant van de zoomboord.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5

Speld en stik de MR-naad van beide striklinten (7). Strijk 
de naadwaarde open.

Geef een stiksel op 2 mm van de rafelranden om verder 
uitrafelen tegen te gaan.

6
Rijg het striklint door de zoomboord via de knoopsgaten/
ringetjes aan MV. 
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