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Madeline beschrijven in één woord? Vloeiend. En sensueel. 
Oeps, dat zijn er dus twee. Geen moeil i jk patroon maar de 
start vraagt wel extra aandacht. Doordat de stof schuin 

gesneden wordt, is  ze elastischer. De draden zoeken namelijk 
naar hun originele stand ... Dat geeft net het gewenste 
‘drapeereffect’ maar is iets moeil i jker om te knippen, te 
spelden en te verwerken. Je portie engelengeduld wordt 

beloond met een prachtstuk, in de lengte die het best bij  jou 
past.
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afmetingen patroon (in cm)

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

lengte 77,25 77,75 78,25 78,5 78,75 79 79,25 79,5 80,75 81 81,25 81,5 81,75 81,75

tailleomtrek 66,75 68,75 70,75 74,75 78,75 82,75 84,75 88,75 95,25 101,75 108,25 114,75 121,25 127,75

heupomtrek 89,5 93,5 97,5 100,5 103,5 106,5 109,5 112,5 118,5 123,5 128,5 133,5 138,5 143,5

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.

matentabel (in cm)

HO

TO

   hier verkort of verleng je het patroon

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 
zit er in de breedtematen extra ruimte (bovenop de zuivere 
lichaamsmaten) inbegrepen. De Madeline rok zit aansluitend 
rond de taille en valt vloeiend over de heupen.

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

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

TO (tailleomtrek) 66 68 70 74 78 82 84 88 94,5 101 107,5 114 120,5 127

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

Je kiest de maat op basis van de tailleomtrek. Is je heupomtrek groter dan die uit de matentabel, kijk 
dan in de onderstaande tabel met afmetingen bij heupomtrek 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.

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

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 20 cm

• Haak en oog (optioneel)

• 2 strookjes voering in schuindraad geknipt van 
4x25 cm  

• Blinde rits: 20 cm

• Stof: zie tabel

stofadvies Soepel satijn is ideaal voor dit model. Dat heeft voldoende gewicht om elegant te kunnen doorvallen. 
Kies geen te dunne stof want die tekent te hard af. 

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

stofbreedte 110 cm cm 160 165 170 170 175 180 185 185 200 210 215 225 / * / *

stofbreedte 140 cm cm 140 140 145 150 155 155 160 165 170 180 185 190 195 205

* Patroondelen 1 en 2 kunnen niet uit de stofbreedte voor deze maat.

De bijhorende stofplannen vind je op pagina 6 van deze werkbeschrijving.
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patroondelen & naadwaarden (in cm)

1. voorpand: 1x aan stofvouw

2. rugpand: 1x aan stofvouw

3. VP beleg: 1x aan stofvouw

4. RP beleg: 1x aan stofvouw  

LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

soort materiaal  

stof  

strijkbare tussenvoering 

LET OP 

Patroondelen 1 en 2 en 3 en 4 zijn 
telkens dezelfde patroondelen. 

3 = 4

1 = 2

1
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0
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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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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm
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LET OP!

De patroondelen 1 en 2 moeten in schuindraad geknipt 
worden. Leg de patroondelen op de stof zodat de 
draadrichtingspijl evenwijdig ligt met de zelfkant. Ga 
zorgvuldig te werk. 
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

patroondelen merken

32 - 58

knip kort door patroonpapier en 
 stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

V-knipje  

1

2

3
4

ZE
LF

KA
NT

ZE
LF

KA
NT

LET OP!

De patroondelen 1 en 2 moeten in schuindraad geknipt 
worden. Leg de patroondelen op de stof zodat de 
draadrichtingspijl evenwijdig ligt met de zelfkant. Ga 
zorgvuldig te werk. 
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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
Strijk beide stroken voering dubbel in de breedte. 

VP voorpand

RP rugpand

goede kant

averechtse kant

voering goede kant

voering averechtse kant

stri jkbare tussenvoering
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Speld ze met de rafelranden tegen de linkerzijnaad aan 
de averechtse kant van het VP (1) en RP (2) en stik ze vast 
vlak naast de rand. 

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

2
Leg het VP en RP voor je met de goede kant naar boven. 
Leg ook de blinde rits voor je met de goede kant naar 
boven en open de rits.

2
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Het in schuindraad 

geknipte strookje voering 
zorgt voor stevigheid op een 
zeer elastische zijnaad (door 

het knippen in schuine 
draadrichting). 

We spreken van rechter- en linkerzijnaad vanuit het 
standpunt bekeken als je de rok zou aan hebben. 

O P M E R K I N G
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Vouw het ritslint aangeduid met het groene sterretje om 
naar rechts en speld het op de linkerzijnaad van het RP. 
Het ritslint ligt gelijk met de overlockte rand van de stof 
en de ritstandjes beginnen op 1,5 cm onder de rafelrand 
aan de bovenkant. Stik vast met de blinde ritspersvoet tot 
zo ver je kunt. 

Vouw nu het ritslint aangeduid met het rode sterretje naar 
links en speld het op de rechterzijnaad van het VP. Het 
ritslint ligt gelijk met de overlockte rand van de stof en 
de ritstandjes beginnen op 1,5 cm onder de rafelrand aan 
de bovenkant. Stik vast met de blinde ritspersvoet tot zo 
ver je kunt.

Sluit de rits en speld de rest van de zijnaad onder de rits 
op verschillende plaatsen. Stik vast met de halve persvoet 
of ritspersvoet. Begin te stikken iets boven en iets naast 
het stiksel dat je zonet gaf (om de ritslinten te stikken). 
Strijk de naadwaarde open.

2

1,5 cm

1 2

1,5 cm

1
1



11/13#Madeline

Speld de rechterzijnaden op verschillende plaatsen op  
elkaar en stik. Strijk de naadwaarde open.    

3
Werk de zijnaden van het beleg VP (3) en beleg RP (4) af 
met een overlocksteek. 

Speld en stik de aangeduide zijnaad. Strijk de naadwaarde 
open. 

Werk de onderkant van het beleg af met een overlocksteek.

Speld en stik het beleg aan de taille met de V-knipjes op 
elkaar. 

Let op: de taille van de rok zal elastischer zijn door de 
schuine draadrichting t.o.v. de taille van het beleg (rechte 
draadrichting/bekleefd). Je zal de taille van de rok wat 
moeten ‘toegeven’ aan de taille van het beleg. 
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Vouw het beleg opzij samen met de naadwaarde en stik 
het beleg vast op de onderliggende naadwaarde vlak naast 
de naad. 

Vouw het beleg naar beneden naar de goede kant van de 
rok. 

Speld en stik de korte zijde van het beleg aan de zijnaad 
van het VP en RP met de halve persvoet. 

Dun de naadwaarde uit in de hoekjes en vouw de ritslinten 
en het beleg om naar de averechtse kant. 

Naai of stik de naadwaarde van de zijnaden van het beleg 
aan die van de rok. 

3
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4
Stik op 0,5 cm van de zoom.

Strijk precies om op de plaats van het stiksel.

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

5
Naai eventueel het haakje en oog aan. 

0,5 cm


