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Mika is een absolute must-have! Deze losse crewneck  
sweater – met het typische driehoekige inzetje – heeft 

raglanmouwen en valt los, niet oversized. Je maakt  
hem naar wens langer of korter: tot over je heupen,  

of cropped om op een rok of broek met hoge tail le te dragen. 
Kies je favoriete kleur en pimp al dan niet met borduurwerk. 

Mooie designs van Rose Celadon vind je hier.

XS - XXXL

Mika by 

www.fibremood.com/en/diy-rose
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afmetingen (in cm)

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte 67,75 69 70 71,25 74 75,5 77,25

mouwlengte* 69,5 71 72,75 74,25 76 77,5 79

borstomtrek 100,25 108,25 116,25 124,25 134,25 146,25 158,25

omtrek zoomboord 76,5 83,5 90,25 97 105,75 116,5 127,5

* Inclusief de schouderlengte en de polsboord. 

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

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

Je kiest voor dit model best de maat op basis van je borstomtrek. Je kiest de maat waarbij je 
borstomtrek het dichtste aanleunt. 

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 (= los) 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.

matentabel (in  cm)

maat 
XS S M L XL XXL XXXL

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

lichaamslengte 160 164 166 167 168 169 170 171 172 172 172 172 172 172 172

BO (borstomtrek) 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140 146

HO (heupomtrek) 86 90 94 97 100 103 106 109 115 120 125 130 135 140 145

HO

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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benodigdheden 

stofadvies Het is niet omdat het een sweater is dat je per se met soepele of stugge sweaterstof aan de slag 
hoeft. Interlock en neopreen zijn bijvoorbeeld ook interessant voor dit model. Voor de afwerking 
van de hals-, pols- en zoomboorden heb je (rib)boordstof nodig. 

stof XS S M L XL XXL XXXL

stofbreedte 110 cm cm 160 180 185 195 205 225 250

stofbreedte 140 cm cm 125 130 135 160 175 190 200

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

• Naaigaren

• Boordstof (35 cm breed): 60 cm

• Stof: zie tabel
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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. 

soort materiaal  

stof  

boordstof

1. voorpand: 1x aan stofvouw  

2. rugpand: 1x aan stofvouw  

3. mouw: 2x 

4. VP inzetstuk: 1x aan stofvouw 

5. halsboord: 1x aan stofvouw   

6. polsboord: 2x  

7. zoomboord: 2x aan stofvouw   
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stofplan voor een stof met stofbreedte 110 cm + boordstof (breedte 35 cm)
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patroondelen merken

knip kort door het patroonpapier en 
de stof op de volgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  

markeer de  volgende binnenpunten 
met een rijgdraadje

binnenpunt

XS - XXXL

stofplan voor een stof met stofbreedte 140 cm + boordstof (breedte 35 cm)
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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

goede kant

averechtse kant

boordstof

1
Speld het VP inzetstuk (4) met de goede kant naar boven 
op het VP (1), met de merktekens op elkaar. Het hoek-
punt ligt gelijk met het rijgdraadje, de V-knipjes die MV  
aanduiden liggen op elkaar. Stik vast op de rafelrand met 
een fijne zigzagsteek. Stik aan het hoekpunt telkens een 
eindje verder.

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 enkel een overlockmachine 
met 4 draden, namelijk 2 grijperdraden en 2 naalddraden. 

Je werkt de rafelranden af en stikt tegelijk de 
naden aan elkaar. De naden blijven elastisch. 

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

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.
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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.

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 
met die op de mouwen die de schouder aanduiden.
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.
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Werk de rafelranden samen af.

4
Stik de korte zijde van de polsboorden (6) en strijk de naad-
waarde 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 knipjes  
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.
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5
Speld en stik de zijnaden van de zoomboord (7) en strijk 
de naadwaarde open.

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.
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