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Freedom! Midiblousejurk Franca maakt het je graag makkelijk. 
De grote ronde zijsplitten geven het ontwerp een zachte  
en vriendelijke uitstraling. De polosluiting, het plat stuk  

en de ingezette korte mouwen zorgen voor pit.  
Maak Franca feesteli jk in crêpe of satijn, of net gezell ig 

casual in bijvoorbeeld l innen. De lengte pas je in  
een-twee-drie aan. Zo kan je Franca ook dragen op een 

skinny jeans, legging of een wijde sailorbroek. In een luchtig 
katoentje vergezelt ze je graag naar het strand, over je bikini. 

Deze aanwinst(en) wil  je nooit meer kwijt. 

XS - XXXL

Franca by 
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afmetingen (in cm)

matentabel (in cm)

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte 112,75 114 115 116,25 118,75 120,25 122

mouwlengte* 47,25 47,75 49,25 50,5 52,5 54,25 55,75

borstomtrek 109,75 117,75 125,75 133,75 143,75 155,75 167,75

zoomomtrek 117,25 125,25 133,25 141,75 151,75 164,5 176,5

* Inclusief de schouderlengte.
 

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten 
of gewenste lengtes. Verleng of verkort de jurk 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 oversized snit te bekomen is er extra ruimte (bovenop de 
zuivere lichaamsmaten) in de breedtematen inbegrepen. Afhankelijk 
van de gewenste snit kan er gekozen worden om eventueel een maat 
kleiner of groter te maken. 

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

Je kiest de maat op basis van de borstomtrek. Kies de maat waarbij je borstomtrek het dichtste 
aanleunt. Val je tussen 2 maten qua borstomtrek, kies dan die maat waarbij je heupomtrek het 
dichtste aanleunt. Is je heupomtrek veel groter dan de bijhorende heupomtrek uit de matentabel, 
pas dan de ruimte ter hoogte van de heupen aan door bij het overtekenen van het patroon over te 
gaan van de lijn van de ene maat naar de lijn van een grotere maat.

HO

BO

   hier verkort of verleng je het patroon

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

• Naaigaren    

• Strijkbare tussenvoering: max. 45 cm

• Knopen (Ø 1,5 cm): 4   

• Stof: zie tabel  

stofadvies Maak de Franca blousejurk in een stof die soepel valt. Denk aan geweven opties zoals 
viscose(crêpe), polyester(crêpe), katoen, satijn,  linnen of tencel. Een gebreide stof kan ook, op 
voorwaarde dat die voldoende vormvast en stevig is. Met te dun, licht tricot lukt het niet om de 
details (kraag, sluiting …) goed vorm te geven. 

stof XS S M L XL XXL XXXL

stofbreedte 110 cm cm 300 310 315 330 355 360 370

stofbreedte 140 cm cm 235 240 245 245 315 320 330

Het bijhorende stofplan vind je op 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. plat stuk: 1x aan stofvouw

3. rugpand: 1x aan stofvouw

4. mouw: 2x

5. polopat LVP: 1x

6. polopat RVP: 1x

7. kraagvoet: 2x aan stofvouw

8. kraag: 2x aan stofvouw 

9. zak: 4x

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

XS-M
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LET OP 
Patroondelen 5 en 6 heb 
je slechts 1x nodig.
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XS-L

patroondelen merken

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

knip kort door patroonpapier en 
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  

XL-XXXL
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markeer de volgende binnen-
punten met een rijgdraadje

    
binnenpunt

  
(druk)knoop
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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

RVP rechter voorpand  

LVP linker voorpand    

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

1
Strijk de polopat LVP (5) en polopat RVP (6) eerst voor als 
volgt: dubbel in de breedte met de goede kant van de stof 
naar buiten om een vouwlijn te bekomen. Vouw terug open.6

55 6 6
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Strijk de lange zijde zonder rijgdraadje 1 cm om naar de 
averechtse kant.

Polopat RVP: strijk de schuine zijden aan de onderkant  
1 cm om naar de averechtse kant. Vouw de overtollige 
naad in de punt netjes weg. 

Leg het VP (1) met de averechtse kant naar boven. Speld 
de niet omgestreken rafelrand van de polopatjes met de 
goede kant naar beneden op de rechte rafelranden van 
het VP. Stik tot precies in de rijgdraadjes. 

Vouw de onderkant van de polopatjes opzij en knip  
diagonaal in de naadwaarde van het VP tot net voor de 
rijgdraadjes.
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Vouw de polopat LVP naar de goede kant van het VP op de 
plaats van de gestreken middellijn. 

Leg de vouwlijn van de omgestreken naadwaarde van de 
polopat LVP net op het vorige stiksel. Stik vast net naast 
de rand tot het rijgdraadje.

Vouw de bovenkant van het VP naar beneden en stik de 
onderkant van de polopat van het LVP en de driehoek van 
de ingeknipte naadwaarde aan elkaar op 1 cm. Je stikt de 
onderste, horizontale zijde van de U-vorm van de polo-
sluiting. Let op: de naadwaarde ligt langs de goede kant 
van het VP. 
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Vouw de polopat RVP naar de goede kant van het VP op de 
plaats van de gestreken middellijn. 

Leg de vouwlijn van de omgestreken naadwaarde van de 
polopat RVP net op het vorige stiksel. Stik vast net naast 
de rand tot het rijgdraadje.

Leg nu de polopat RVP netjes op de polopat LVP. Speld het 
driehoekje aan de onderkant netjes vast. Stik vast volgens 
het schema dat is aangegeven op de tekening. 

2
Speld de enkele knipjes aan de bovenkant van het RP 
met de averechtse kant op elkaar om de plooi te vormen. 
Stik de plooiwaarde verticaal vast over een afstand van 
ongeveer 3 cm.   
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Duw de plooiwaarde plat zodat het V-knipje aan MR gelijk 
ligt met de enkele knipjes. Stik de plooiwaarde bovenaan 
vast op 0,5 cm van de rafelrand.

3
Speld en stik de rechte zijde van het plat stuk (2) en die 
van het RP met de corresponderende V-knipjes op elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Strijk de naadwaarde naar boven en geef een sierstiksel 
op het platstuk vlak naast de naad.

3

3
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4
Speld en stik de schoudernaden. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

Strijk de naadwaarde naar boven en geef een sierstiksel 
op het platstuk net naast de naad. 

5
Speld en stik de omtrek van de kragen (8), behalve de 
onderkant. Dun de naadwaarde uit in de hoeken. Keer 
binnenstebuiten en geef een sierstiksel net naast de rand. 
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Strijk van 1 van de 2 delen kraagvoet (7) 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.

Schuif de kraag met de bovenkraag 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 zodat je geen onnodige diktes krijgt. Keer 
de kraagvoeten nadien binnenstebuiten.

Speld en stik de niet omgestreken onderkant van de 
kraagvoet aan de halslijn langs de goede kant van de jurk.

7

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

6
Speld en stik de mouwkop (4) aan de armuitsnijding met 
de corresponderende knipjes op elkaar. Het enkele knipje
duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant, het bovenste 
enkele knipje komt overeen met het knipje op het platstuk 
dat de eigenlijke schouder aanduidt.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

7
Werk de rechte zijde van de zak (8), de onderarmnaden en 
de zijnaden van het VP (1) en RP (3) tot aan het rijgdraadje 
aan de onderkant af met een overlocksteek.

4
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Speld de rechte zijde van de zak op de zijnaad van het VP
en RP met de rijgdraadjes op elkaar. Stik vast tussen de 
rijgdraadjes.

Vouw de zak van het VP samen met de naadwaarde opzij
en geef een stiksel vlak naast de naad tussen de rijgdraadjes 
door alle lagen heen (= de zak + de onderliggende 
naadwaarde van het VP).

Speld de zij- en onderarmnaden. Stik vast precies tot aan
het rijgdraadje bovenaan de zakopening. Stik verder 
vanaf het rijgdraadje onderaan de zakopening tot aan het 
rijgdraadje bovenaan de split. Strijk de naadwaarde open.

Speld beide zakdelen op elkaar en stik op 1,5 cm van de 
rafelranden. Leg de naadwaarde van het VP en RP opzij om 
precies tot de rijgdraadjes te kunnen stikken.

88 1/3

1 38 8
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Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

8
Stik op 0,5 cm van de rafelrand. 

Strijk de rand om precies op de plaats van het stiksel. 

Vouw nog eens door en stik vast net naast de rand.

0,5 cm

1/3

1/3
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4 4

Strijk de zoomwaarde van de mouw om en vouw terug 
open.

Leg de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw nog 
eens door.

Stik vast naast de rand.   

9
Naai de knopen op de polopat LVP. De knopen staan 
aangeduid op het patroon. 

Maak verticale knoopsgaten op de polopat RVP 
overeenkomstig de plaats van de knopen.

Maak aan de rechterkant van de kraagvoet een horizontaal
knoopsgat op 1 cm van de afgewerkte rand en in het 
midden van de hoogte. Naai een knoop aan de linkerkant 
van de kraagvoet overeenkomstig het knoopsgat.


