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Beno dig d heden

• Plakvlies: max. 40 cm
• Naadband: max. 35 cm
• Naaigaren
• Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat 34‑40 42‑48 50‑56

Stoflengte (in cm) 275 290 315

Pat roon delen

Knip de patroondelen volgens de aangeduide 
frequentie uit de stof.

A voorpand: 1x aan stofvouw
B rugpand: 1x aan stofvouw
C mouw: 2x
D kraag: 2x aan stofvouw
E kraagvoet: 2x aan stofvouw
F beleg VP: 2x
G zak: 4x

Let op!
Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x 
uit de stof te knippen. Leg tegen de 
stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

Na a dwa a rde

Deze naadwaarden zijn voorzien rond de 
patroondelen wanneer je de ‘outline’ hebt 
aangevinkt bij ‘layers’.

A, B MV/MR: 0 cm (aan stofvouw) –  
 zoom: 3 cm ‑ rondom: 1 cm
C zoom: 3 cm ‑ rondom: 1 cm
D, E MR: 0 cm (aan stofvouw) ‑ rondom: 1 cm
G, F rondom: 1 cm

Let op!
Vergeet niet om alle merktekens die aange‑
duid zijn op het patroon over te nemen op de 
stof door middel van knipjes en rijgdraad.

Ver ste v igen

Verstevig deze delen door ze te bekleven met 
plakvlies.

G naadband aan de rechte zijde
D 1 deel helemaal
E, F elk deel helemaal

Deze tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat 34 36 38 40 42 44

Middenruglengte 
excl. kraag  

(in cm)

105,5 106 106,5 107 107,5 108

46 48 50 52 54 56

108,5 109 109,5 110 110,5 111

Mo del

Maat 34 tot 56

Stof k eu ze

Wij kozen voor een soepelvallende gestreepte viscose en een donkerblauwe iets zwaardere viscose. 
Kies voor een stof zonder elasticiteit.



Pat roon delen op de stof

Let op!
Dit is een knipplan voor stoffen met een standaardbreedte van 140 cm. Maak je dit model in de 
stof uit de La Maison Victor‑collectie, kijk dan bij de stoffen op onze website voor het knipplan 
dat bij de desbetreffende LMV‑stof hoort, want de stofbreedte hiervan kan verschillend zijn.

• STOF •
Lengte 275 tot 315 cm (maat 34 tot 56)
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1 Voorpand
    
Markeer de aangeduide punten 
op het voorpand (A) en de zak‑
delen (G) met rijgdraadjes. Werk 
de zij‑ en schoudernaden van A 
en de omtrek van G af met een 
zigzagsteek of overlock.

Speld de rechte zijde van G op 
A met de goede kanten en de 
rijgdraadjes precies op elkaar. 
Stik vast tussen de rijgdraadjes. 
Strijk G nadien opzij samen met 
de onderliggende naadwaarde en 
geef een stiksel op G vlak naast 
de naad tussen de rijgdraadjes 
zodat G vasthangt aan de onder‑
liggende naadwaarde.

Werk besch r ij v i n g

Werk de buitenrand en korte 
kanten van het beleg VP (F) af 
met een zigzagsteek of overlock. 
Speld de lange rechte rand van 
F op de verticale rand van A, 
met de rijgdraadjes en de goede 
kanten op elkaar, en stik vast van 
de hals tot tegen het rijgdraadje. 
Knip A schuin in van de hoek tot 
precies tegen het rijgdraadje. 
Strijk F nadien opzij samen met 
de onderliggende naadwaarde en 
geef een stiksel op F vlak naast 
de naad tot aan het rijgdraadje 
zodat F vasthangt aan de onder‑
liggende naadwaarde. Vouw F nu 
volledig om naar de averechtse 
kant van A en strijk de rand.

Leg A voor je met de goede kant 
naar boven. Vouw A dubbel ter 
hoogte van het linker rijgdraadje, 
met de goede kanten op elkaar 
en speld bovenaan vast. Vouw 
A nu terug naar links, met de 
averechtse kanten op elkaar, ter 
hoogte van het rechter rijgdraad‑
je en speld vast. Let erop dat A 
mooi recht ligt. Stik A vast tussen 
de twee rijgdraadjes, door alle 
lagen heen.
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2 Rugpand

Werk het rugpand af zoals het 
voorpand: markeer de aange‑
duide punten op het rugpand 
(B) en de beide andere zakdelen 
(G) met rijgdraadjes. Werk de 
zijnaden en schoudernaden van 
B en de omtrek van G af met een 
zigzagsteek of overlock. Speld de 
rechte zijde van G op B met de 
goede kanten en de rijgdraad‑
jes precies op elkaar. Stik vast 
tussen de rijgdraadjes maar stik 
de naadwaarde niet vast op G. 
Doe dit ook met het andere deel 
B en G.

Geef aan de halslijn van B 2 
evenwijdige stiksels van merk‑
teken tot merkteken met grote 
steeklengte en zonder te hechten 
(1 x op 0,5 cm van de rand, 1 
x op 1,5 cm van de rand). Trek 
voorzichtig aan de uiteinden van 
de loshangende draden zodat de 
stof gaat rimpelen.

Verdeel de rimpels tot de merkte‑
kens van de bovenkant van B aan 
de onderkant van de kraagvoet 
(E) tussen de middelste twee 
merktekens (niet het MR‑merk‑
teken) passen, zorg er daarbij 
voor dat de MR‑merktekens 
overeenkomen. Zet de uiteinden 
van de rimpeldraden vast door 
ze in 8‑vorm rond een speldje te 
draaien. Stik de rimpels vast tus‑
sen de 2 rimpeldraden. Verwijder 
daarna de rimpeldraden.

3 Schoudernaden

Speld de schoudernaden van A en 
B met de goede kanten op elkaar 
en met omgevouwen beleg F en 
stik vast. Strijk de schoudernaden 
open.

4 Kraag

Knip van het niet‑bekleefde 
kraagdeel (D) aan de zij‑ en bo‑
venkant 2 mm af. Dit deel wordt 
de onderkraag. Speld dit deel op 
het bekleefde kraagdeel D met 
de goede kanten op elkaar (ran‑
den gelijk) en stik rondom vast, 
maar laat de onderkant open. 
Dun de naadwaarde uit. Keer de 
kraag binnenstebuiten zodat de 
goede kant naar buiten ligt en 
strijk plat. Doordat je de onder‑
kraag wat kleiner hebt gemaakt, 
bevindt de naad zich nu aan de 
onderkant van de kraag. Vouw de 
naadwaarde in de richting van de 
niet‑bekleefde (onder)kraag. Geef 
een stiksel op deze kraag vlak 
naast de naad zodat de onder‑
kraag vasthangt aan de onderlig‑
gende naadwaarde. Doe dit tot zo 
ver je kunt. Vouw de onderkraag 
nadien terug naar de averechtse 
kant van de bovenkraag.
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Strijk bij de kraagvoet (E) 
onderaan 1 cm naadwaarde om. 
Leg beide delen E met de goede 
kanten op elkaar en schuif de 
niet‑gestikte zijde van D er 
langs onder tussen (let op: de 
bovenkraag ligt naar boven!). 
Zorg ervoor dat de merktekens 
overeenkomen. Stik de bovenkant 
van E zodat alle delen aan elkaar 
vastzitten, stik de niet‑omgestre‑
ken naadwaarde van de halsrand 
van E niet mee. Dun daarna de 
naadwaarde uit en keer E vervol‑
gens binnenstebuiten, strijk plat.

Speld en stik E met de niet‑om‑
gestreken rand aan de halslijn 
van het werkstuk met de goede 
kanten op elkaar. Zorg ervoor dat 
de merktekens overeenkomen 
en de randen vooraan netjes op 
elkaar liggen. Geef vervolgens 
dwarse knipjes in de naadwaarde 
tot vlak tegen het stiksel. Zo ver‑
krijg je na het keren een mooiere 
ronde naad.

Vouw E nu over de naadwaarde 
heen zodat de vouwlijn van het 
omgestreken deel net over het 
stiksel valt. Speld en stik vast 
vlak langs de rand en stik verder 
rondom E met een sierstiksel.

5 Mouwen

Werk de zijnaden van de mouw 
(C) af met een zigzagsteek of 
overlock.

Leg C op het werkstuk met de 
goede kanten op elkaar en speld 
de kop van de mouw aan de 
armuitsnijding van het werkstuk. 
Speld eerst de merktekens op 
elkaar. Het enkele duidt de voor‑
kant aan, het dubbele de rugkant, 
het middelste de schoudernaad. 
Verdeel dan de stof tussen de 
merktekens. Stik vast en werk 
deze naad af met een zigzagsteek 
of overlock. Doe nu hetzelfde met 
de andere mouw aan de andere 
kant van het werkstuk.

6 Zijnaden en zakken

Speld de zijnaden van A en B 
met de goede kanten en de 
rijgdraadjes op elkaar. Speld ook 
de zakken (G) op elkaar. Stik de 
onderarmnaad en de zijnaad tot 
aan het eerste rijgdraadje boven 
de zak. Stik op dezelfde wijze de 
onderkant van de zijnaad dicht 
van de zak tot aan het rijgdraadje 
van de split.
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Stik de ronde rand van G dicht 
van rijgdraadje tot rijgdraadje 
met een dubbel stikkels. Strijk de 
zijnaden open en strijk de zakken 
naar A. Herhaal de voorgaande 
stappen voor de andere zijnaad 
van A en B.

7 Zoom

Werk de zoom af met een zigzag‑
steek of overlock. Strijk de zoom‑
waarde van de jurk rondom om 
op 3 cm. Stik de zoom vast. Strijk 
ook de zoom van de mouwen om 
en stik vast.

8 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en 
je bent klaar!
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P ra at een mon dje mee!

Beleg Het patroondeel dat je gebruikt om randen af 
te werken, bijvoorbeeld aan de hals‑ of armuitsnij‑
ding, ritssluiting of middenvoor.

Bies / biais Een smallere strook stof of lint dat je 
aan of rond de af te werken rand stikt. Een bies is in 
rechtdraad, biais is in schuindraad geknipt.

Dubbelen De omtrekranden van twee stofdelen (of 
één dubbelgevouwen stofdeel) met de goede kanten 
op elkaar aan elkaar stikken en keren.

Hechten Het stiksel aan begin en einde vastmaken 
door drie steekjes naar achteren en weer naar voren 
te geven.

Merken Dit kan door een klein knipje te geven 
in de omtrek van de stof op belangrijke plaatsen 
(inzetpunten mouwen, vouwlijnen, plooien ...). Alle 
belangrijke punten of lijnen binnenin het patroon, zoals 
neepeindpunten, plaatsen waar een knoop, knoopsgat, 
zak, klep ... komt, worden met een rijgdraad gemerkt.

MR of middenrug De lijn die het midden van de rug‑
kant van het lichaam aanduidt.

MV of middenvoor De lijn die het midden van de 
voorkant van het lichaam aanduidt.

Naadband Strook plakvlies van 1, 1,5 of 2 cm breed. 
Dit gebruik je om rechte naden (zoals schoudernaden) 
te verstevigen langs de averechtse kant om uitrekken 
tegen te gaan.

Naadwaarde Een extra hoeveelheid aangeknipte stof 
die nodig is om twee delen aan elkaar te stikken. De 
waarden zijn afhankelijk van de afwerkingsmethode 
van het kledingstuk. 

Nepen/coupenaden Door de stof op sommige plaat‑
sen gedeeltelijk te vouwen en te stikken, creeër je meer 
vorm in het kledingstuk. Deze vouwen noemen we ne‑
pen (BE) of coupenaden (NL).

Overlocken Met een overlockmachine de rafelran‑
den afsnijden en afwerken met een overlocksteek 
om het rafelen tegen te gaan.

Pat/polopat Een overlappende knoopsgatsluiting 
die niet tot aan de zoom reikt, maar stopt in het 
midden van een pand. Wordt meestal gebruikt aan 
de halslijn.

Persen Met een strijkijzer en een (vochtige) doek de 
stof goed aandrukken, om bij voorbeeld mooie, plat‑
te naden of duidelijke vouwen te verkrijgen. Bij het 
persen beweeg je het strijkijzer niet of nauwelijks.

Persvoet Het onderdeel van de stikmachine waaron‑

der de stoflagen ‘geperst’ zitten en getransporteerd 
worden.

Persvoetbreedte Stikken op ‘persvoetbreedte’ bete‑
kent dat je de rand van de persvoet langs de naad of 
de te bestikken rand laat lopen.

Plakvlies Of kleefvoering. Dit is een vlies dat je op de 
averechtse kant van een bepaald deel van een kle‑
dingstuk strijkt ter versteviging, bijvoorbeeld in het 
geval van een tailleband, beleg of kraag. 

Rijgen Met een naainaald en rijggaren verschillende 
stoflagen aan elkaar naaien met een grote steek, of 
bepaalde patroonlijnen op de stof overbrengen.

Stofvouw De vouw van de stof wanneer je deze dub‑
belvouwt.

Toegifte of overwijdte Extra ruimte die in 
het patroon voorzien is bovenop de zuivere 
lichaamsmaten omwille van bewegingsvrijheid en 
draagcomfort.

Uitdunnen Een deel van de naadwaarde wegknippen 
om teveel dikte op één plaats te vermijden. In hoe‑
ken knip je de naadwaarde schuin af om ze mooi te 
kunnen keren.

Vormband Strook plakvlies van 1 cm breed, in schui‑
ne richting geknipt en verstevigd met een ketting‑
draadje. Dit gebruik je om ronde lijnen (zoals hals‑ en 
armuitsnijding) te verstevigen om uitrekken tegen te 
gaan en om een mooie vorm te garanderen. 

Zelfkant Rand van de stof in de richting van de leng‑
tedraden.

Gebruikte afkortingen
VP: voorpand
RP: rugpand
RVP: rechtervoorpand 
LVP: linkervoorpand 
RRP: rechterrugpand
LRP: linkerrugpand
MV: middenvoor
MR: middenrug
ZN: zijnaad
IZ: inzetstuk
TB: tailleband 
SN: schoudernaad 
LK: linkerkant
RK: rechterkant

L egen de  
werk besch r ij v i n g

Goede kant van de stof

Averechtse kant van de stof

Plakvlies

Plooi

Rijgen

Knippen

Achterkant rits

Ritssluiter

Strijken

Ritssluiting toe

Ritssluiting open

Bies‑, biaislint goede kant

Bies‑, biaislint averechtse kant

Knoop

Kopspelden

Knoopsgat

Vouwlijn

Stiklijn

Rijgdraad

Aanduiding naadwaarde

Stof zonder naadwaarde

Overlock / zigzagsteek

Merkteken

Knipjes

Colofon 
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