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Voorwoord
Al tijdens het maken van Homemade Mini Couture was
het duidelijk dat dit een vervolgverhaal zou worden.
Bij het binnenkomen van de eerste reacties werd er al
subtiel aangedrongen op ‘grotere maten’ en aangezien
Little Miss Y. staat voor elegantie voor meisjes van alle
leeftijden, werd Little Miss Y.’s Homemade Wardrobe
een logische opvolger.
Het idee om een soort van essentiële garderobe voor
het hele jaar samen te stellen – geïnspireerd door Tiny
krijgt een kalender – speelde al veel langer in mijn
hoofd. Dit boek was de gedroomde kans om een echte
‘best of’ te maken van kledingstukken in ware Little
Miss Y.-stijl waarmee je altijd piekfijn voor de dag kunt
komen, in ieder seizoen en voor elke gelegenheid.
Little Miss Y.’s Homemade Wardrobe brengt je een naaiproject voor elke maand van het jaar in kalendervorm.
Twaalf kledingstukken die totaal verschillend zijn, met
veelzijdige patronen en suggesties voor variaties waar
je naar believen mee kunt spelen en combineren, zodat
ze elk op zich – mits aanpassingen in materiaalkeuze –
bruikbaar zijn voor elke periode van het jaar.
Ik haalde naar gewoonte inspiratie uit vintage magazines en patronen met een knipoog naar meisjesdromen, maar ik richtte me zoals bij iedere collectie vooral
op tijdloze klassiekers. Daarbij hield ik rekening met
naaien op verschillende niveaus en verwerkte ik details
en technieken uit lang vervlogen tijden, zoals paspelknoopsgaten, keyholes, verschillende kraag- en plooitechnieken...
Net als in Homemade Mini Couture leg ik ook hier
graag de nadruk op persoonlijke creativiteit. Volg dus
niet altijd klakkeloos het patroon of de handleiding,
maar denk bij de start van ieder nieuw project goed na
over wat je precies nodig hebt en wat je echt graag ziet.
Bepaal eerst de basis en laat daarna je fantasie de vrije
loop. Durf een zijspoor in te slaan en wijk eens af van je
veilige route. Kies voor projecten die je een beetje schrik
aanjagen, die misschien zelfs een beetje boven je niveau
zijn, en daag jezelf daarmee uit. Test kleine details op

proeflapjes, kieper ze vloekend in de vuilnisbak wanneer je de mist in gaat en probeer het daarna gewoon
opnieuw.
Naaien is vallen en opstaan. Naaien kan meer zijn dan
patronen overnemen en stikken alleen. Naaien is een
proces waarmee niet enkel kledingstukken vorm krijgen, maar waarmee je ook je eigen specifieke smaak en
stijl kunt scherp stellen. Geniet van dat proces, leg een
schetsboek aan waarin je notities, kleuren, kleurcombinaties, foto’s, stofjes, lintjes, proeflapjes enz. bewaart.
Maar ook bedenkingen en correcties bij een bepaald
patroon of project, impressies, sfeerbeelden, ideeën,
wensen en dromen... Zo creëer je je eigen naaidagboek,
een soort moodboard waar je telkens doorheen kunt
bladeren als je weer een nieuw project voelt kriebelen,
of op inspiratieloze momenten. Het kan je ook helpen
minder roekeloos aan de slag te gaan (lees: uit enthousiasme stof verkwisten) wanneer je aan iets nieuws gaat
beginnen. Op die manier vijzel je je niveau gaandeweg
op, zonder de schoolse ondertoon. Neem op je eigen
tempo de tijd om te leren en beter te worden!
In principe zijn de patronen uit Little Miss Y.’s Homemade Wardrobe geschikt voor meisjes en dames van
alle leeftijden, vormen en confectiematen (30 tot 44).
Maar elk lichaam is anders en dus zul je gaandeweg
merken dat de patronen met eenvoudige aanpassingen
‘op jouw lijf te schrijven zijn’. Maak zo nu en dan eens
een pasvorm in wit katoen waarop je notities en correcties aanbrengt, om jouw persoonlijke pasvorm zo goed
mogelijk te benaderen.
Maar vooral: geniet van het creëren en het naaien,
heb geduld en neem de tijd je te verdiepen in details,
de zoektocht naar het perfecte materiaal en een goede
afwerking. Ervaar het gevoel van voldoening telkens als
je een project afgewerkt hebt en geniet van de complimentjes die je krijgt telkens als je je creatie draagt!
De maattabellen vind je op p. 112.
Fia
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aan de modellen Fara, Janis, Vic, Jennifer, Evelien, Anais, Leonne, JoyAnna,
Jade, Yma, Lore, Leen en Marie
aan Heidi van Lannoo
aan Maarten en Sam
aan Elisabeth en Heleen van ElisaLee voor de juwelen
www.elisa-lee.be
aan Liv en Sofie van Zoot voor de schoenen
www.zootcostumiers.be
aan KYUSS en koffie
aan Coats, Brouwer en Prym voor het materiaal
en aan Yma, mijn hartje, voor inspiratie, feedback en droge humor...
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INHOUD

18 JANUARI
Mantel

28

FebrUARI
JURK met plooien

40

48 Mei

April
Wikkeljurk

62

Juli
Shortje en Topje

82 Oktober
Kort vestje

Bloesje

34 Maart
Cape

55

Juni
Hemdjurk

70

76 September

96

104 December

Augustus
JURK met hoge taille

 November
Little Black Dress

Rokje

Bustier jurk
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JANUARI

Mantel

Je gaat elegant de koude tegemoet in deze klokkende mantel. Je maakt hem in
warme wol of in een opvallende stof van zware kwaliteit die je voert met gekookte
wol. Door de holle kraag kun je je sjaal steken. Kies je voor een effen jas, dan kun
je ook verschillende sjaaltjes maken ter afwisseling. De mantel heeft diepe paspelzakken, extra strikdetails aan de manchetten en eenvoudige, comfortabele raglanmouwen. Het patroon leent zich ook uitstekend voor een lenteversie in gabardine of
een zomermanteltje in linnen. Ter variatie kun je bijvoorbeeld de strikmanchetten
vervangen door een eenvoudige omslag, of een enkele kraag maken in plaats van
een holle.

Nodig
• stof mantel 1,40 m breed: 2,80 m
• stof voering 1,40 m breed: 2,50 m
• strijkbare en niet-strijkbare tussenvoering
• 3 grote knopen, eventueel gestoffeerd
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A  rugpand
B  voorpand
C  mouw rug
D  mouw voor
E  voering voor
F  beleg voor
G  beleg rug
H  voering zak
I  paspel zak
J  kraag
K  manchet strik
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Naadwaarde: voeg overal 1,5 cm naadwaarde toe, tenzij anders aangegeven.

