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Claudie swingt. En geen klein beetje. Claudia is pure rock ’n rol l. 
Haar basis is  360 graden rond. De hoge tail le met rechte tail leband 

sluit flatterend aan rond de tail le. De rits is  bl ind weggewerkt in 
het rugpand. In de zijnaad schuilen discreet handige steekzakken. 

Hier bij  Fibre Mood gingen we voor midilengte maar je maakt 
Claudie makkelijk langer of wat korter. Hoe je dat doet, staat van 

naaldje tot draadje hier uitgelegd. Voilà, de cirkel is  rond.  
Shake that bootie!
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afmetingen patroon (in cm)

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

zijlengte * 72 72,25 72,75 73 73,25 73,5 73,75 74,25 75,5 75,75 76 76,25 76,75 77

tailleomtrek 66,25 68,25 70,25 74,25 78,25 82,25 84,25 88,25 94,75 101,25 107,75 114,25 120,75 127,25

* Inclusief de tailleband. 

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)

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 (= aansluitend in de 
taille, los rond de heupen) te bekomen zit er 
in de breedtematen extra ruimte (bovenop de 
zuivere lichaamsmaten). 

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

Je kiest de maat op basis van de tailleomtrek. Kies de maat waarbij je tailleomtrek het dichtste 
aanleunt. 

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

• Naaigaren

• Strijkbare tussenvoering: max. 30 cm

• Knoop (Ø 2 cm): 1

• Blinde rits: 20 cm

• Stof: zie tabel

stofadvies Met Claudie heb je een waaier aan mogelijkheden. Ga aan de slag met een soepelvallende 
stof, bijvoorbeeld viscose(satijn) of viscosecrêpe. Of kies stugger materiaal zoals popeline, 
een fijne ribfluweel, suède, jeans, flanel, gabardine of tweed. Uni of met een print: bloemen, 
strepen, ruitjes … Wil je een superstoere winterrok? Eén woord: leder! Voor een feestelijke 
versie van Claudie is lurex een aanrader.  

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

stofbreedte 110 cm/standaard stofplan cm 310 310 315 320 325 325 330 335 345 350 355 365 370 375

stofbreedte 110 cm/alternatief stoplan* cm 275 280 280 285 290 295 300 305 315 320 330 340 345 355

stofbreedte 140 cm/standaard stofplan cm 260 265 265 270 275 280 285 290 305 310 320 325 330 340

stofbreedte 140 cm/alternatief stofplan* cm 215 220 225 230 235 240 245 250 265 275 280 290 295 305

 * Dit is een stofplan op opengevouwen stof, dit levert een zuiniger verbruik op.

 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 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. 

1. voorpand: 1x aan stofvouw

2. rugpand: 2x

3. tailleband VP: 1x aan stofvouw

4. tailleband LRP: 1x 

5. tailleband RRP: 1x

6. zak: 4x

LET OP 
Patroondelen 1 en 2 zijn dezelfde 
patroondelen.
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LET OP

De delen die 
gemarkeerd zijn 

in lichtgeel worden 
langs de averechtse 
kant bekleefd met 

een strijkbare 
tussenvoering. 

soort materiaal  

stof  

strijkbare tussenvoering 

http://www.fibremood.com/nl/blog/pdf-patronen-afdrukken
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stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm
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LET OP 
Patroondelen 1, 2, 3, 4 en 
5 liggen in de andere rich-
ting.

LET OP 
patroondelen 1, 2, 
3, 4 en 5 liggen in 
de andere richting.

LET OP 
Patroondelen 4 en 5 heb je 
slechts 1x nodig. 

LET OP 
Patroondelen 4 en 
5 heb je slechts 1x 
nodig. 
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alternatief stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm
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LET OP 
Het patroondeel 1 
ligt in de andere 
richting.
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alternatief stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

32 - 58

patroondelen merken

knip kort door patroonpapier en  
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  

 
markeer de volgende binnen-
punten met een rijgdraadje

    
binnenpunt

     
(druk)knoop

    knoopsgat 
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LET OP 
Het patroondeel 1 
ligt in de andere 
richting.
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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 zijnaden van het VP (1) af met een overlocksteek.

1

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

RRP rechterrugpand   

LRP linkerrugpand     

goede kant

averechtse kant

We spreken van rechter- en linkerrugpand 
vanuit het standpunt bekeken als je de rok zou dragen. 

O P M E R K I N G
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Werk de rechte zijden van de zakdelen (6) af met een over-
locksteek. 

Speld 2 zakdelen op de zijnaden van het VP met de rijg-
draadjes precies op elkaar. Stik de zakdelen vast tussen 
de rijgdraadjes. 

Vouw de zakdelen opzij en stik de zak vast op de onderlig-
gende naadwaarde tussen de rijgdraadjes en vlak naast 
de naad. 

2
Werk de zijnaden en MR-naden van de delen RP (2) af met 
een overlocksteek.

Neem de 2 overgebleven zakdelen en speld ze op de zij-
naden van het RP met de rijgdraadjes precies op elkaar.  
Stik de zakken vast tussen de rijgdraadjes.
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Leg LRP en RRP 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.

Vouw het ritslint aangeduid met het groene sterretje om 
naar rechts en speld het op de MR-naad van het RRP. 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 MR-naad van het LRP. Het rits-
lint 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.
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Sluit de rits en stik de rest van de MR-naad onder de rits 
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.

3
Speld en stik de zijnaden boven en onder de zakopening. 
Strijk de naadwaarden open. 

Speld en stik ook het stukje zijnaad van de zak boven de 
zakopening. Strijk de naadwaarde open. 
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Speld en stik de omtrek van de zakdelen aan elkaar.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

4
Speld en stik de zijnaden van de tailleband VP (3), taille-
band LRP (4) en tailleband RRP (5). Strijk de naadwaarden 
open. 

Werk de aangeduide lange zijde van de tailleband af met 
een overlocksteek. 
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Strijk de tailleband dubbel in de hoogte zodat er een vouw-
lijn ontstaat. Vouw nadien terug open. 

Speld en stik de tailleband met de niet overlockte zijde 
aan de taille van de rok met de corresponderende knipjes 
en zijnaden op elkaar. 

LET OP:  het knipje van  de tailleband RRP ligt gelijk met 
de (afgewerkte) MR-naad van het RRP; de tailleband LRP 
steekt 1 cm voorbij de (afgewerkte) MR-naad van het LRP. 

Vouw de tailleband eerst helemaal naar boven. Vouw 
het bovenste gedeelte naar beneden op de plaats van de  
gestreken vouwlijn en zodat de goede kanten van de  
tailleband tegen elkaar liggen. 

Stik de korte zijde van de tailleband LRP.
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Stik de korte zijde van de tailleband RRP en laat de naald 
in het hoekpunt staan, hef de persvoet, draai het werkstuk, 
laat de persvoet zakken en stik de onderste zijde tot het 
knipje. Dun de naadwaarde uit in het hoekpunt. 

Keer binnenstebuiten. Strijk de tailleband netjes plat en 
speld de taillebanden aan elkaar vast langs de goede kant. 
Stik vast precies in de aanzetnaad. 

5
Stik op 0,5 cm van de rafelrand van de zoom.

Strijk om precies op de plaats van het stiksel.

Vouw nog eens door en stik vast net naast de omgevouwen 
rand.
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6
Maak een horizontaal knoopsgat op de aangeduide plaats 
op de tailleband LRP.

Naai een knoop op de aangeduide plaats op de tailleband 
RRP.


