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Een bloem van een paperbagrokje. Sierl i jke Anemone zwiert 
vroli jk mee met schattige meisjesbenen. Dit patroon maakt 
ook mama of oma Sewista instant bli j  want het is a piece of 
cake. Het bestaat uit welgeteld één deel, laat zich heel vlot 

aanpassen qua lengte en verwelkomt alle mogelijke stoffen. Je 
kan eventueel een assorti  of net een contrasterend strikl intje 

mee door de elastiektunnel r i jgen. Dat geeft net dat tikje 
meer. En … dansen maar!

2 - 14 jaar
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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 rok 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 onderstaande 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, oversized) zit er extra 
ruimte in de breedtematen (bovenop de zuivere lichaamsmaten) .

Je kiest de maat best op basis van de tailleomtrek (ongeacht de leeftijd of lengte).  
Je kiest de maat waarbij de tailleomtrek 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. 

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

zijlengte 27 29,5 32 34,5 37 42 47 52 57

tailleomtrek* 47 49 50 51 52 54 57 60 63

totale breedte 121,5 126,5 129,25 131,75 134,5 139,5 147,25 154,75 162,5

* Met elastiek.  

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lichaamslengte 92 98 104 110 116 125 137 150 160

TO (tailleomtrek) 50 52 53 54 55 57 60 63 66

HO (heupomtrek) 56 58 60 62 64 68 72 76 80
TO

HO

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 Ook qua stofkeuze is Anemone een makkie. Wij kozen voor nylon, maar echt alles kan. Geweven 
of gebreid. Popeline, chambray, jacquard …

benodigdheden 

• Naaigaren

• Elastiek (2,5 cm breed): zie tabel

• Stof: zie tabel

stof 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 110 cm cm 80 85 90 95 100 110 120 130 140

stofbreedte 140 cm cm 50 50 55 55 105 115 125 135 145

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

elastiek 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte cm 50 52 53 54 55 57 60 63 66
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

1. voorpand: 1x aan stofvouw  

2. rugpand: 1x aan stofvouw  

3. striklint: 1x aan stofvouw   

LET OP 
Patroondelen 1 en 2 zijn dezelfde patroondelen. 
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Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven 
naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen. Als je een 
pdf-patroon gebruikt, kan je het patroon printen zowel met als zonder naadwaarden. 
Bekijk de video voor meer info.

https://www.fibremood.com/nl/blog/pdf-patronen-afdrukken
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2 - 14 jaar

STOFVOUW

ZELFKANT

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

1=2

3

1=2 Om een zuiniger stofverbruik te heb-
ben, knip je patroondeel 3 in 2 delen 
en voorzie je naadwaarde. Stik de 
delen aan elkaar.

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

2 - 5 jaar

1=2

3
1=2

3 1=2 1=2

6 - 14 jaar

patroondelen merken

knip kort door patroonpapier en 
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

V-knipje  

STOFVOUW

ZELFKANT

STOFVOUW

STOFVOUW

STOFVOUW

ZELFKANT

ZELFKANT

ZELFKANT



7/10#Anemone

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

elastiek

1
Werk de zijnaden van het VP (1) en RP (2) af met een over-
locksteek.

1=2
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Speld en stik de zijnaden, maar laat in één zijnaad 
een opening van ongeveer 1,5 cm op 3,5 cm onder  
de V-knip om later het elastiek en het striklint door te  
rijgen. Strijk de naadwaarde open.

Strijk aan de bovenkant van de rok 1 cm naadwaarde om 
naar de averechtse kant.

Strijk het beleg om naar de averechtse kant op de plaats 
van de V-knipjes.

Stik het vast vlak naast de omgestreken rand.
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Stik rondom op 3 cm evenwijdig van het vorige stiksel. Je 
hebt nu een tunnel.

2

Strijk beide korte zijde van de striklinten (3) 1 cm om naar 
de averechtse kant. 

Strijk de rafelranden telkens om naar het midden toe. 
Vouw dubbel en stik rondom vast net naast de rand.

Rijg het elastiek door de tunnel.

Leg de uiteinden 3 cm over elkaar en stik ze vast in kruis-
vorm. Trek het elastiek helemaal in de tunnel.
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Rijg het striklint door de tunnel.

3
Strijk de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes en 
vouw terug open.

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

Stik vast net naast de rand.


