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Zo moeder, zo dochter. Wil  je graag matchen met je mini? Dit 
is  het perfecte patroon, Mabel in een kleinere versie. Perfect 

om samen de show te stelen op het volgende tuinfeestje. 
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afmetingen patroon (in cm)

matentabel (in cm)

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste 
lengtes. Verleng of verkort de top en/of de mouwen 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 (= comfortabele snit) is er in de breedtematen extra 
ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) inbegrepen. 

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.

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
BO

   hier verkort of verleng je het patroon

maat 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte* 35,5 37,5 39,75 41,75 44 48,25 52,5 56,75 61

mouwlengte** 33,25 35 39 42 45 51 57,25 63,25 69,5

borstomtrek 63,75 65,75 67,75 69,75 71,75 76 80 84 88

omtrek zoomboord*** 52,25 53,75 55,5 57 58,5 61,75 65 68,25 71,5

* Inclusief de zoomboord.      
** Inclusief de schouderlengte en polsboord.   
*** Dit is in rust gemeten.  Ter info: de zoomboord is in boordstof.  

LET OP 
Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen. 

http://www.fibremood.com/nl
http://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
http://www.fibremood.com/nl/patronen-verkorten-en-verlengen
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stofadvies Minnie vraagt om een gebreide stof. Kies een french terry, fluweeltricot, sweaterstof of gebreide 
jacquard. Voor de hals-, pols- en zoomboorden gebruik je (rib)boordstof. 

benodigdheden 

• Naaigaren

• Boordstof (35 cm breed): zie tabel

• Stof: zie tabel

stof 2 3 4 5 6 8 10 12 14

stofbreedte 110 cm cm 70 70 75 80 85 95 105 115 125

stofbreedte 140 cm cm 60 65 70 75 85 90 105 115 125

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

boordstof 2 3 4 5 6 8 10 12 14

lengte cm 30 35 35 35 35 35 50 50 50
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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: 1x aan stofvouw

3. mouw: 2x

4. polsboord: 2x

5. halsboord: 1x aan stofvouw

6. zoomboord VP: 1x aan stofvouw

7. zoomboord RP: 1x aan stofvouw

LET OP 
Patroondeel 6 en 7 zijn 
dezelfde patroondelen. 
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http://www.fibremood.com/nl/blog/pdf-patronen-afdrukken


6/11#Minnie

2

1

3

2

1

3

2

1

3

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 110 cm

2 - 14 jaar

stofplan voor een effen stof 
stofbreedte 140 cm

2 - 8 jaar

10 - 14 jaar

STOFVOUW

ZELFKANT

patroondelen merken

knip kort door patroonpapier en 
stof op volgende omtrekspunten

enkel knipje  

dubbel knipje  

V-knipje  
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werkbeschrijving

1
Speld en stik de schoudernaden van het VP (1) en RP (2).

In de werkbeschrijving wordt uitgelegd hoe je de top maakt als je 
geen overlockmachine hebt.

Je selecteert een elastische steek op je naaimachine om de naden 
te stikken en een overlocksteek om de rafelranden af te werken. 
De top kan ook genaaid worden met enkel een overlockmachine 

met 4 draden, namelijk 2 grijperdraden en 2 naalddraden. Je werkt 
de rafelranden af en stikt tegelijk de naden aan elkaar. De naden 

blijven elastisch.

VP voorpand

RP rugpand

MV middenvoor

MR middenrug

goede kant

averechtse kant

boordstof
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Werk de rafelranden samen af en strijk de naadwaarde in 
de richting van het VP.

2
Vouw de halsboord (5) dubbel in de breedte met de goede
kant van de stof naar binnen. Speld en stik de MR-naad.
Strijk de naadwaarde open.

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

Speld en stik beide rafelranden van de halsboord aan de
halslijn. De MR-naad van de halsboord ligt gelijk met het
V-knipje op het RP, de knipjes van de halsboord komen 
overeen met de schoudernaden, de V-knipjes van MV van 
halsboord en top liggen op elkaar. De omtrek van de hals-
boord is kleiner dan de halslijn. Je stretcht dus de hals-
boord aan de halslijn.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 
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3
Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning 
twee evenwijdige stiksels op pervoetbreedte van de boven-
kant van de mouw (3) tot iets voobij de aangeduide enkele 
knipjes. Voorzie aan het begin en einde van het stiksel een 
eindje garen.

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

Speld en stik de bovenkant van de mouw (= de mouwkop) 
aan de armuitsnijding met de corresponderende knipjes 
op elkaar. Het enkele knipje duidt het VP aan, het dubbele  
het RP. Het bovenste enkele knipje komt overeen met de 
schoudernaad. Verdeel de ‘overtollige’ stof tussen de  
andere enkele knipjes gelijkmatig.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.
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4
Speld en stik de zij- en onderarmnaden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. 

5
Vouw de polsboord (4) dubbel in de breedte met de goede 
kant van de stof naar binnen en stik de korte zijde. Strijk 
de naadwaarde open.

Strijk de polsboord dubbel in de hoogte met de goede kant 
naar buiten.

Stik met een grote steeklengte en lage draadspanning 
twee evenwijdige stiksels op persvoetbreedte van de  
onderkant van de mouw. Voorzie aan het begin en einde 
van het stiksel een eindje garen.    

Trek voorzichtig aan de uiteinden van de rimpeldraden 
zodat de stof rimpelt. Verdeel de rimpels tot de knipjes 
‘matchen’ met die van de polsboord. Speld en stik beide 
rafelranden van de polsboord aan de onderkant van de 
mouw.
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Verwijder de rimpeldraden.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

6
Speld en stik de zijnaden van de zoomboord VP (6) en de 
zoomboord RP (7) en strijk de naadwaarde open.

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

Speld en stik beide rafelranden van de zoomboord aan 
de onderkant van de top. Zorg ervoor dat de naden en de 
merktekens overeenkomen. De omtrek van de zoomboord 
is kleiner dan de omtrek van het werkstuk. Je ‘stretcht’ de 
zoomboord dus aan de onderkant van het werkstuk.

Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.
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