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En of Clara er gesofisticeerd uitziet! Toch is dit een makkelijk 
projectje. De basis: een vloeiende top met een mooie 

ronde halsl i jn en korte aangesneden mouwen. Dankzij  de 
l intjes tover je in een-twee-drie verschil lende charmante 

verschijningen tevoorschijn: gestrikt vooraan, gestrikt 
achteraan of gewoon los. Zonder de l intjes is  het model 
wel heel oversized. Stem de lengte dan zeker af op jouw 

figuurtype. Wat verkorten of net wat verlengen? Check het 
stij ladvies op w w w.fibremood.be. Wees extra creatief: maak 

zelf originele l intjes of kies flashy touwtjes. 
En klaar is  Clara. Waar is dat feestje?

XS - XXXL

Clara by 

http://www.fibremood.com/nl/stijladvies-voor-de-clara-top
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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 opgeme-
ten 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.

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 (= oversized) zit 
er in de breedtematen extra ruimte (bovenop de 
zuivere lichaamsmaten) inbegrepen. Afhankelijk 
van de gewenste snit kan je een maatje kleiner of 
groter maken dan de geselecteerde maat. 

   hier verkort of verleng je het patroon

Je kiest de maat op basis van de borstomtrek. Is je heupomtrek veel groter dan die uit de matentabel, 
kijk dan in de onderstaande tabel met afmetingen bij zoomomtrek om te verifiëren of er nog voldoende 
ruimte is of dat je deze maat moet aanpassen. Dit kan je makkelijk doen door bij het overtekenen 
van het patroon over te gaan van de lijn van de ene maat naar de lijn van een andere maat.

maat XS S M L XL XXL XXXL

lengte 61,5 62,5 63,25 64,25 66,25 67,75 69,25

mouwlengte* 16,5 18,25 20 22 24,75 27,75 30,75

borstomtrek 111,5 119,5 127,5 135,5 145,5 157,5 169,5

zoomomtrek 119 127 134,75 142,75 152,5 164,5 176,5

* Inclusief de schouderlengte.

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

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

• Biaislint: zie tabel 

• Koord/lint: zie tabel 

• Stof: zie tabel

stofadvies Tricotstoffen (viscose, zijde, katoen …) zijn heel geschikt voor Clara. Door de gebreide lussen in 
de stof is die heel elastisch en veerkrachtig en valt ze sierlijk in drapages. Wij gebruikten een 
fijngebreide stof van viscose, polyester en elastaan. Liever geweven? Kies met een gerust hart 
voor double gauze, mousseline, crêpon of een andere crêpe, katoen- of viscosevoile ...

stof XS S M L XL XXL XXXL

stofbreedte 110 cm cm 135 140 140 140 145 145 150

stofbreedte 140 cm cm 70 70 140 140 145 145 150

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

biaislint XS S M L XL XXL XXXL

lengte cm 73,25 73,75 74,25 74,75 74,25 75 75,75

lint/koord XS S M L XL XXL XXXL

lengte cm 86 90 94 98 103 109 115
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

1. voorpand: 1x aan stofvouw

2. rugpand: 1x aan stofvouw
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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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1

2

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

XS - XXXL

STOFVOUW

ZELFKANT

STOFVOUW

STOFVOUW

ZELFKANT

ZELFKANT

1 2

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

XS - S

M - XXXL

1 2 patroondelen merken

knip kort door patroonpapier en 
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

V-knipje  

 

markeer de volgende binnen-
punten met een rijgdraadje

    
binnenpunt

STOFVOUW

ZELFKANT
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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
Werk de schoudernaden en zijkanten van het VP (1) en  
RP (2) af met een overlocksteek.

VP voorpand

RP rugpand

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

biaisl int

2

1
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Speld en stik de schoudernaden en strijk de naadwaarde 
open. 

2
Strijk de voorgestreken vouwlijnen uit het biaislint.

Strijk van 1 korte zijde van het biaislint 1 cm om naar de 
averechtse kant (aangeduid met een roze bol). 

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

Speld beide rafelranden van het biaislint aan de goede kant 
van de halslijn. Het omgevouwen uiteinde (aangeduid met 
een roze bol) ligt gelijk met MR. 

Het niet omgevouwen uiteinde van het biaislint (aangeduid 
met een groene bol) ligt op het omgevouwen uiteinde. Knip 
eventueel het overtollige lint weg als het lint te lang is.  
Stik vast op 0,5 cm van de rafelrand.
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Vouw het biaislint samen met de naadwaarde opzij en stik 
het biaislint vast aan de onderliggende naadwaarde vlak 
naast de naad.

Vouw het biaislint helemaal om naar de averechtse kant 
en stik het vast vlak naast de rand.

3
Knip het koordje/lint in 2 gelijke delen. 

Speld het koordje/lint op het VP gelijk met de knipjes op 
de zijnaden.
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Speld en stik de zijnaden tot in het rijgdraadje.

Strijk het beleg aan de mouw om naar de averechtse kant 
op de plaats van het V-knipje en het rijgdraadje.

Stik het beleg vast met een dubbel sierstiksel dat de vorm 
van het beleg volgt. 

4
Werk de zoom af met een overlocksteek.

Vouw de zoomwaarde om op de plaats van de V-knipjes en 
stik rondom vast met een dubbel sierstiksel.
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