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Woord vooraf
Mĳn eerste boek Zelfgemaakte kleertjes werd een regelrechte hit.
Ik kon dus niet anders dan er een vervolg aan te ‘naaien’.
Met mĳn hoofd vol ideeën voor nieuwe modellen ben ik aan de slag gegaan.
Ik heb gekozen voor draagbare en aangenaam zittende kleertjes,
kleertjes die meisjes van 2 t.e.m. 12 jaar elke dag willen dragen.
Ik heb er telkens de mooiste stofjes voor gekozen.
Vele stofjes zĳn ecologisch geproduceerd en worden gemaakt
met respect voor de mensenrechten.
Ik hoop dat mĳn lezers hier door mĳn keuze
ook bewuster over gaan nadenken.
Deze keer heb ik ook geëxperimenteerd met tricotstoffen
en ik moet toegeven dat dit heel goed meeviel. Combinaties met tricot en
gewoon geweven katoen geven een heel leuk, verrassend resultaat!
Beginnen je handen al te kriebelen?
Neem dan snel je potlood om mĳn patroontjes over te nemen,
ontspan je, zet de radio op je lievelingsmuziek en geniet!

Creatieve groetjes,

Catharine

Inhoud
15
16
18
19
20
20
23
24

Onmisbaar materiaal
Stoffen
Knippen
Maten nemen
Maattabel
Patronen aanpassen
Legende van de patroonbladen
Werken met rits

26 Modellen
36

NINA , jurk (3 modellen)

46

ANNABEL , rok (2 modellen)

54

ELISA , jasje

60

SUZANNE , jurk (3 modellen)

68

LOUISE , jasje

76

BABETTE , jurk (4 modellen)

86

MARILOU , polojurk en poloshirt (3 modellen)

94

PAULINE , rok (2 modellen)

113 Dankwoord
114 Interessante adressen

Nina
Annabel

Elisa

Suzanne
Louise

Babette
Marilou
Pauline

Een overzicht van de modellen
JURKJES

NINA
blz. 36

BABETTE
blz. 76

MARILOU

SUZANNE

blz. 86

blz. 60

JASJES

ROKJES
PAULINE
blz. 94

LOUISE
blz. 68

ANNABEL
blz. 46

ELISA
blz. 54

BLOESJES EN SHIRT

MARILOU
blz. 86

SUZANNE
blz. 60

Nina
JURKJE

Een luchtig jurkje met
twee zakjes aan de zĳkant.
In de zomer een jurkje
om op vakantie te gaan,
in de winter met lange mouwtjes
om lekker warm naar school te gaan.

MODEL 3 MET KRAAGJE

MODEL 2

MODEL 2

Jurkje, 3 modellen NINA 19

Nina
PATROONBLAD

B BLAUW
PATROONDELEN
MODEL 1: MET KORTE MOUWTJES
EN GEFRONSTE ZIJROK

patroonblad B blauw
1. middenvoorstuk: 1x aan de plooi
2. zĳpand voor: 2x sym.
3. rugpand: 2x sym.
4. zak: 2x sym.
5. zĳpand rok: 2x sym.
6. halsbeleg rug: 2x sym.
7. halsbeleg voor: 1x aan de plooi
8. mouw: 2x sym.
9. zakboord: 2x sym.

BENODIGDHEDEN
leeftijd

2

4

6

8

stof 110 cm breed

110 cm

120 cm

140 cm

160 cm

175 cm

195 cm

stof 140 cm breed

70 cm

80 cm

90 cm

100 cm

115 cm

130 cm

stof 160 cm breed

60 cm

65 cm

75 cm

85 cm

95 cm

110 cm

knopen 15mm

6

6

7

7

8

8

rits (eventueel)

25 cm

25 cm

30 cm

30 cm

35 cm

40 cm

stof voor lange mouwen

2 en 4 jaar +25 cm

10

6, 8 en 10 jaar +30 cm

12

12 jaar +35 cm

MODEL 1

(+KRAAGJE)

MODEL 2

(+KRAAGJE)

MODEL 3

(+KRAAGJE)

MODEL 2: ZONDER MOUWTJES

patroonblad B oranje en blauw
patroondelen 11 en 12 vervangen hier deel 8
voor de andere delen, zie model 1
11. armsgatbeleg voor
12. armsgatbeleg achter
MODEL 3: ZONDER FRONSJES

patroonblad B lichtgroen en blauw
patroondeel 5 iets smaller, zonder fronsjes
voor de andere delen, zie model 1
KRAAGJE

patroonblad B lichtgroen
10. kraagje: 2x aan plooi
AANBEVOLEN STOF

voor de zomerversie van het jurkje: popeline, Liberty, katoen, fĳne corduroy; voor
de winterversie: fĳne wol, nickyvelours,
fĳne ﬂeece, vaste tricot
VOORBEREIDING

Beplak de binnenkant van het halsbeleg
voor, het halsbeleg rug en de zakboorden
met lichte plakvlieseline (H 180).

Met de steun van

www.lannoo.com

CLAUDIA PAULI

Prachtige ecologische katoentjes en uitgebreide collectie
tricotstoffen; een echt plezier om mee te werken.
www.kissa-kinderwelten.de

Registreer je op onze website en we sturen je regelmatig
een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met
interessante, exclusieve aanbiedingen.

www.forteuitgevers.nl
Voor meer informatie over de boeken van Forte Uitgevers.

C OATS

Stoffen met prachtige prints – www.freespiritfabric.com
BERNINA

Naai- en overlockmachines van Zwitserse topkwaliteit.
www.bernina.com
VERITAS

Je vindt er mooie stofjes van Free Spirit en een grote
keuze aan naai-accessoires en naaibenodigdheden.
www.veritas.eu
DE SOLDEUR

Stoffenwinkel met een warm onthaal en een grote
stoffenkeuze – www.soldeur.be

CoupCoup
Groeningelaan 14
8500 Kortrijk
Modellen, werkbeschrĳvingen en patronen

Catharine Deweerdt
Fotograﬁe

Mijn favoriete adressen
Julĳa’s shop – Antwerpen
www.julĳasshop.be
Lil Weasel – Parĳs
http://lilweasel.fr/blog-couture-tricot-laine-tissu-mercerie
De stoffenkamer – Gent
www.destoffenkamer.be
Les tissus du Chien Vert – Brussel
www.chienvert.com
Purl soho – New York
www.purlsoho.com
In den Beer – Harelbeke
www.facebook.com/indenbeer
Veritas
www.veritas.eu

Ondersteunende blog

Vormgeving

Leen Depooter – quod. voor de vorm.

Als je opmerkingen of vragen hebt, dan kun je contact
nemen met onze redactie: redactielifestyle@lannoo.com
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Tweede druk

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevens-bestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wĳze, hetzĳ
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Catharined.blogspot.be

De auteursrechten voor alle modellen en patronen zĳn eigendom van Catharine Deweerdt.
De modellen en patronen in dit boek mogen dan ook niet gekopieerd worden of voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

Interessante sites
www.coupcoup.be
www.volksfaden.de
www.maxbloch.be
www.chienvert.com
www.calicoandivy.com
www.koekepeertje.be

Clair Obscur – www.fotograﬁeclairobscur.be

www.noeks.nl
www.ladroguerie.com
www.bernina.com
www.veritas.eu
www.creasis.be
www.soldeur.be

