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Op zoek naar een l ief bloesje voor een schattig meisje?  
Met haar U-halsl i jn, sierl i jke mouwtjes, fronsjes en ruffles is 
Mary een beeldige zomerse verschijning. Wedden dat je met 
plezier meerdere Mary’s maakt? Eentje effen met grappige 
knoopjes als eyecatcher, eentje met streepjes en misschien 

nog eentje met een structuurtje, om af te kicken?  
Viva la bella principessa et viva la sewista!

2 - 14 jaar

Mary by 
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afmetingen patroon (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 de top 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.

Dit zijn de afmetingen van het patroon in functie van de gebruikte stof 
en dienen als referentie. In de breedtematen zit extra ruimte (bovenop 
de zuivere lichaamsmaten) inbegrepen omwille van het draagcomfort 
en om een losse snit te bekomen. Afhankelijk van de gewenste snit kan 
er gekozen worden om eventueel een maat kleiner of groter te maken. 

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte 35,25 37,25 39,25 41,5 43,5 47,75 51,75 56 60,25

borstomtrek 66,25 68,25 70,25 72,25 74,25 78,25 82,25 86,25 90,25

BO

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lichaamslengte 92 98 104 110 116 125 137 150 160

BO (borstomtrek) 52 54 56 58 60 64 68 72 76

   hier verkort of verleng
je het patroon

Je kiest voor dit model best de maat op basis van de borstomtrek (ongeacht de lengte 
of leeftijd). Je kiest de maat waarbij de borstomtrek het dichtste aanleunt. Pas de 
lengte van de geselecteerde maat vervolgens aan naar de lengte die bij de leeftijd of 
lengte van het kind hoort, terug te vinden in onderstaande tabel. 

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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stofadvies Hou je vooral niet in want alle soorten katoentjes, al dan niet met een motiefje of reliëf, zijn prima 
voor Mary. Net als viscose met een subtiel printje. 

benodigdheden 

• Naaigaren    

• Strijkbare tussenvoering: max. 10 cm                                                                            

• Knopen (Ø 1,1 cm): zie tabel  

• Stof: zie tabel  

stof 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 110 cm 65 70 80 100 105 115 125 135 140

stofbreedte 140 cm 65 65 70 70 70 75 85 95 110

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

knopen 2 3 4 5 6 8 10 12 14

aantal 4 4 4 4 4 5 5 6 6
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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 bovenstuk: 4x

2. voorpand: 2x

3. rugpand bovenstuk 2x aan stofvouw

4. rugpand: 1x aan stofvouw

5. mouw: 2x

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

2 - 4 jaar

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

2 - 14 jaar

patroondelen merken

5 - 14 jaar

knip kort door patroonpapier en 
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  

 
markeer de volgende binnen-
punten met een rijgdraadje

    
binnenpunt

     
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.
 

1
Speld en stik de schoudernaden van beide delen VP boven-
stuk (1) en RP bovenstuk (3). Strijk de naadwaarden open. 

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

stri jkbare tussenvoering

1 1
3
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Knip de naadwaarde van de schoudernaden van beide 
setjes aan de uiteinden schuin af om onnodige diktes te 
vermijden. 

Strijk bij 1 setje  van de 2 telkens de onderste rechte zijde  
1 cm om naar de averechtse kant. We duiden dit aan 
met een rood sterretje. Dit zal uiteindelijk aan de  
goede kant van het blousje terechtkomen. Het setje met  
het groene sterretje zal aan de averechtse kant van het  
blousje komen.

Speld en stik de korte zijden aan MV en de halslijn van 
beide delen. 
Laat telkens in de hoekpunten, aangeduid met een rijg-
draadje, de naald in de stof zakken, hef de persvoet, draai 
het werk en laat de persvoet zakken en stik verder. 
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Knip diagonaal in de naadwaarde in de hoekpunten om het 
werk binnenstebuiten te kunnen draaien achteraf. Let op: 
knip tot net voor het rijgdraadje om mooie rechte hoeken 
te bekomen!

Vouw het bovenstuk aangeduid met het groene sterretje 
samen met de naadwaarde in de richting van het boven-
stuk met het groene sterretje. 
Stik op dat bovenstuk vlak naast de naad door alle  
lagen heen. Dit doe je om een mooie strakke halslijn te  
verkrijgen. Let erop dat je de stof telkens zodanig  
opzij legt of vouwt dat je elke rechte zijde zo plat mogelijk  
kan stikken. 

Strijk het bovenstuk netjes plat langs de binnenkant van 
het bovenstuk (= de kant van het bovenstuk met het groene 
sterretje).

2
Strijk eerst 1 cm om van het aangesneden beleg van het 
VP (2). 
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Strijk het beleg daarna om op de plaats van de V-knipjes 
boven- en onderaan. 

Stik het vast naast de gevouwen rand. 

Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de bovenkant van het VP  
te beginnen iets voor het knipje. 

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de rimpeldraden 
zodat de stof rimpelt. 
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Speld de onderkant van het bovenstuk met het groene  
sterretje aan de averechtse kant van het VP en verdeel 
terwijl de rimpels tot de knipjes precies op elkaar passen.

Stik vast en verwijder nadien de rimpeldraden. 

3
Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de bovenkant van het RP.

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de rimpeldraden 
zodat de stof rimpelt. 
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Speld de onderkant van het bovenstuk met het groene 
sterretje (met de niet omgestreken onderkant) aan de 
averechtse kant van het RP en verdeel terwijl de rimpels 
tot de knipjes precies op elkaar passen.

Stik vast en verwijder nadien de rimpeldraden. 

4
Vouw het bovenstuk naar boven en leg de vouwlijn van het 
bovenstuk met het rode sterretje (met de omgestreken 
onderkant) precies op het stiksel. 
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Speld en stik vast net naast de rand. 

5
Stik op 0,5 cm van de rafelrand (langs de rechte zijde).

Strijk de rafelrand om naar de averechtse kant op de 
plaats van het stiksel. 

Vouw nog eens door en stik vast net naast de rand. 
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Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning  
2 evenwijdige stiksels aan de gebogen zijde van de  
mouw (5)  telkens tot iets voorbij de knipjes. 

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de rimpeldraden 
zodat de stof rimpelt. 

Speld de gebogen zijde aan de armuitsnijding en verdeel 
terwijl de rimpels tot de knipjes precies op elkaar passen. 
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Stik vast en verwijder nadien de rimpeldraden. 

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

6
Speld en stik de zijnaden en het naadje van de mouwen. 
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42

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

7
Strijk de zoomwaarde om naar de averechtse kant en vouw 
ze terug open.

Vouw de rafelrand tegen de gestreken vouwlijn en vouw 
nadien nog eens door.

Stik de zoomwaarde vast net naast de gevouwen rand.

8
Naai de knopen aan en maak overeenkomstig de knoops-
gaten. 
De plaats van de bovenste en onderste knoop staat aange-
duid op het patroon. Verdeel de afstand gelijkmatig voor 
de plaats van de andere knopen. 


