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Little black 
dress
Het is een jurk die de tand  
des tijds moeiteloos doorstaat:  
de LBD, oftewel little black dress. 
Chanel vond hem uit en hij is 
sindsdien nooit meer uit de  
mode geweest. Het jurkje bestaat 
inmiddels in eindeloos veel variaties. 
Maak kennis met de versie van  
La Maison Victor! 

Ons stofadvies
Het is vooral belangrijk dat de 
stof soepel doorvalt. Vermijd 

stijve stoffen.

43 
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Easy peasy  
knoopjurk

Silia jurk



49 49 

MOEILIJKHEID

Easy peasy  
knoopjurk

Silia jurk



50 

Ons stofadvies 
Wij kozen voor een effen  

tricot. Kies voor een stof met  
elasticiteit, stoffen zonder  
stretch zijn niet geschikt.

Silia jurk
Het voelt alsof je een comfy 
T-shirt draagt, toch is het een 
superflatterende en vrouwelijke  
jurk. Het knoopdetail verdoezelt  
al je oneffenheden en zet je taille 
in de verf. Met Silia sla je de bal 
nooit mis. Bovendien ... ook voor 
beginners!
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Lova blouse

Chique blouse 
met striklint
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Lova blouse
Gesofisticeerd, en toch ultra-
vrouwelijk. Als dat de kernwoorden 
zijn die je wilt uitstralen met je look, 
dan is deze blouse met verborgen 
knopenpat en striklint aan de hals  
je volgende naaiproject. 
Tip: ook leuk om te verlengen naar 
een jurk!

Ons stofadvies
Wij kozen voor een middel- 

zware crêpe met een gestileerde  
bloemenprint. Kies voor een 

mooi doorvallende stof  
zonder elasticiteit.
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Oversized  
sweater met lange 

mouwboorden

Charlene sweater
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Charlene  
Sweater
Deze comfortabele sweatertrui  
in zacht fluweel is perfect voor 
koudere dagen. De vloeiende 
pofmouwen creëren een elegant 
effect. Op en top vrouwelijk!

Ons stofadvies
Wij kozen voor streelzacht  

rekbaar fluweel. Sweaterstoffen en 
elastische stoffen zijn ideaal, vaste 

stoffen zijn niet geschikt.
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Comfy broek 
in preppy stof

Metta broek
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Metta broek
Het grootste voordeel aan de 
sportswear-trend? Het comfort!  
Deze broek is het perfecte voorbeeld: 
geïnspireerd op de zaligzittende 
snit van een joggingbroek, met 
unieke zakken en elastiekdetails, 
en gemaakt in een onverwachte 
pied-de-poule stof.

Ons stofadvies
Wij maakten twee versies, 

eentje in een geruite stof zonder 
elasticiteit en eentje in een 

joggingstof. Alle middelzware 
stoffen zijn dus geschikt.
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Model

Maat 34 tot 56

Maat 34 36 38 40 42 44

Zijlengte (incl. 
tailleband,  

in cm)

91,5 93 94 95 96 97

46 48 50 52 54 56

97,75 98,75 100 101 102 103

Maat 34 36 38 40 42 44

Tussenbeen-
lengte  
(in cm)

65,5 66 66,5 67 67,5 68

46 48 50 52 54 56

68,5 69 70 70,5 71 71,5

Benodigdheden

• Naaigaren
• Sierelastiek (breedte 4 cm): zie tabel
• Naadband: max. 40 cm
• Plakvlies: max. 25 cm
• Stof (breedte 140 cm): zie tabel

Maat 34-36 38-40 42-52 54-56

Stoflengte (in cm) 130 150 200 215

Maat 34 36 38 40 42 44

Lengte 
elastiek taille  

(in cm)

40 42 43 45 46 47

46 48 50 52 54 56

49 51 53 55 56 58

Maat 34 36 38 40 42 44

Lengte 
elastiek zoom  

(in cm)

32 33 34 35 35 36

46 48 50 52 54 56

37 38 38 39 40 41

Maat 34 36 38 40 42 44

Totale lengte 
elastiek  
(in cm)

72 75 77 80 81 83

46 48 50 52 54 56

86 89 91 94 96 99

Patroondelen

Deze delen vind je terug op de raderbladen bij dit boek.  
Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A voorpand: 2x
B rugpand: 2x
C zak: 2x
D tailleband VP: 1x aan stofvouw
E zoomboord: 2x

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. 
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