
overgooier courgette

patronen
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Voor je begint

Het knipplan

het knipplan is enkel een voorbeeld van hoe je de patroondelen op de stof legt. 
Het is immers onmogelijk om ieder maatje en iedere variatie uit te tekenen.
Probeer in ieder geval altijd de patroondelen zo dicht mogelijk naast elkaar te 
leggen en zo zuinig mogelijk te knippen. Ruimte tussenin is niet nodig omdat de 
naadtoegiften en de zomen al inbegrepen zijn. De naadtoegift bedraagt 7,5 mm. 
Dit is de breedte van een normaal persvoetje van de naaimachine.
Houd altijd rekening met de rechte draad, die loopt evenwijdig met de 
kettingdraad en met de zelfkant. De zelfkant is de boord van de stof en de 
kettingdraden zijn de draden waarop de stof werd geweven.
Voor je begint te knippen, is het aangeraden om alles nog eens goed te bekijken 
om er zeker van te zijn dat alles goed ligt. Ga hier niet overhaast te werk.

Knippen

Controleer alles nog eens goed voor je de schaar in de stof zet. Check de stofvouw 
en rechte draad. Zorg ervoor dat je stofschaar goed geslepen is en gebruik hem 
enkel om stof te knippen.
Er is een naadtoegift van 7,5 mm voorzien. Je hoeft dus geen naad of zoom meer 
toe te voegen. 
Knip de stof exact rondom het patroon uit. Als de maten van het kind iets groter 
zijn dan de standaardmaten, is het aangewezen om aan de zijnaden iets meer 
stof bij te knippen.Gebruik de gedetailleerde handleiding verderop in het boek als 
je een patroon echt wilt vergroten of verkleinen.
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Maten nemenMaten nemen

H E U P O M T R E K

De omtrek op heuphoogte,

de plaats waar de heupen

het breedst zijn. Span de

lintmeter niet te strak aan.

B O R S T O M T R E K

De omtrek ter hoogte van de

romp, net onder de armholte. 

Span de lintmeter 

niet te strak aan.

R U G L E N G T E  O F  B U S T E L E N G T E

De afstand tussen de halswervel en 

de tailleomtrek.

To
ta

le
 le

ng
te

S C H O U D E R B R E E D T E

De breedte van de schou-

ders zonder de rondingen.

Er steekt een beentje uit

bovenop de schouder; meet

van het linkerbeentje tot het

rechterbeentje.

TA I L L E O M T R E K

De omtrek op taillehoogte, de plaats waar de uit-

holling van de rug het grootst is. Span de lint-

meter niet te strak aan, hij moet nog losjes rond

de taille kunnen worden gedraaid.
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Maattabel  in cm

leeftijd 2 jaar 4 jaar 6 jaar 8 jaar 10 jaar

grootte 98 106 118 130 140

schouder 26 28 30 32 34

ruglengte 24 26 29 32 35

heupomtr. 62 64 68 72 76

tailleomtr. 54 56 58 60 62

borstomtr. 56 58 60 62 64
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beginpatroon in patroonpapier het lichtgrijs toont het oorspronkelijke patroon

beginpatroon in patroonpapier

beginpatroon in patroonpapier het lichtgrijs toont het oorspronkelijke patroon

beginpatroon in patroonpapier

het lichtgrijs toont het oorspronkelijke patroon

het lichtgrijs toont het oorspronkelijke patroon

vergroten

verkleinen
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Naaien

1. Neem de zakklepjes. Leg een zakklepje 
in voering tegen een zakklepje in stof (met 
vlieseline) met goede kanten op elkaar, stik de 
zijkanten en de schuine kanten dicht. Knip de 
hoekjes af en draai deze mooi om. Doe hetzelfde 
voor het andere klepje. Strijk beide klepjes even 
op en geef een sierstiksel op 0,5 cm van de boord. 
Leg ze even aan de kant.

2. Neem het voorpand en de twee achterpanden 
van het lijfje in stof, leg ze met goede kanten op 
elkaar en stik de schoudernaden. Doe hetzelfde 
met deze panden in voering. Strijk de kleine 
naadjes open. Leg het lijfje in voering op het lijfje 
in stof met goede kanten tegen elkaar, stik de 
verticale naad van de hals tot aan de heup; doe 
dit langs beide zijden. 
Verschuif nu de twee delen in voering en stof, 
nog steeds met goede kanten op elkaar, zodanig 
dat de schoudernaden en middenvoor van stof 
en voering precies op elkaar vallen. Stik de 
halsuitsnijding en de armsgaten. Geef knipjes 
rondom en knip de hoekjes af.  
Draai het geheel om via de schouders en strijk 
het even op.
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