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HOE TE BEGINNEN?      

                                                                                w

 
hoe te beginnen?      

Je maat nemen
Draag tijdens het meten alleen onderkleding. 

Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aan-

trekt, het moet kunnen draaien/glijden.

Hoe meet je de maten? 
Lichaamslengte  

Meet van boven op je hoofd tot op de grond. 

1. Bovenwijdte  
Meet rond de borst op het meest uitstekende 

gedeelte. Controleer of het meetlint goed 

horizontaal ligt.

2. Taillewijdte  
Meet rond het smalste deel van je taille, over 

je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet 

van een strakke taille houdt.

3. Heupwijdte  
Leg de centimeter over het zwaarste deel van  

je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meet-

lint horizontaal ligt.

4. Ruglengte  
Meet van het knobbeltje in de nek tot op het 

bandje in de taille.

5. Voorlengte 
 Vanaf het schouderhalspunt, over de buste, tot 

de taille.

6. Mouwlengte + schouderbreedte 

Meet vanaf het schouderhalspunt via je 

 gebogen elleboog naar 1 cm onder het 

polsgewricht.

7. Roklengte
 Meet van het bandje in de taille tot de zoom. 

 De tailleband wordt niet meegerekend.

8. Zijlengte broek
 Vanaf de taille tot de gewenste lengte.

Welke patroonmaat past bij jou?
Let op Onze patronen zijn niet te vergelijken met 

confectiematen. Het is daarom heel belangrijk 

om eerst de maten goed te meten voordat je 

begint. 

• Knoop als uitgangspunt een bandje om de 

taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.

• Als je de maten genoteerd hebt, kun je vast-

stellen in welke kledingmaat je valt. 

• Omcirkel in de maattabel de maten die het 

meest met de opgemeten maten overeen- 

komen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschil-

lende kolommen staan. Dat betekent dat 

voor verschillende kledingstukken andere 

maten gekozen moeten worden en dat soms  

de patronen iets aangepast moeten worden.

• Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, 

blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor 

een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk 

de gemeten lichaamsmaten altijd met de 

maattabel. Meet voor de volledigheid ook 

het patroon na. Let op: afhankelijk van het 

model is een toegift in het patroon verwerkt. 

• Heb je een andere lichaamslengte dan aan-

gegeven, dan kun je bij een klein verschil het 

patroon aanpassen door het korter of langer 

te maken.

Het patroon overnemen 
Bij elk model staat op welk patronenblad de 

patroondelen te vinden zijn. De lijnen van de  

patroondelen zijn in de kleuren zwart, rood, 

groen, oranje of blauw afgebeeld. 

Elk model heeft zijn eigen kleur
De nummers van de patroondelen staan in de  

patroondelen en het knipvoorbeeld. Elke maat  

heeft zijn eigen lijntype. De maten staan bij de  

lijnen in de patroondelen afgebeeld.

Markeer de patroondelen die je nodig hebt met 
een viltstift 
Leg doorzichtig patroonpapier op het pa-

tronen-blad en trek de lijnen over. Neem alle 

tekens, binnenlijnen en teksten over. Sommige 

patroon-delen, bijvoorbeeld belegdelen, staan 

in een patroondeel getekend en moeten apart 

overgenomen worden.

Spiegelen 
Soms moet er van een half patroondeel een  

heel patroondeel gemaakt worden. Leg het 

overgenomen patroon nog een keer op het 

papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu 

twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar 

plakt. Zo ontstaat een heel  patroondeel. 
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GESPIEGELD PATROONDEEL

     

Lichaamslengte 44 50 56 62  68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134

bovenwijdte 41 42 43 44 46 48 50 51,5 53 55 57 59 61 63 65 67

taillewijdte 41 42 43 44  46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

heupwijdte 41 42 44 46  48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

ruglengte 13 14.5 16 17.5 19 20.2 21.4 22.6 23.8 25 26.2 27.4 28.6 29.8 31 32,2

140 146 152    158 164 170 176

69/70 71/73 74/76 77/79 80/82 82/85 84/88

60/60 61/62 62/64 63/66 64/68 65/71 66/74

74/74 78/77 82/80 86/83 90/86 91/89 92/92

34.8/33.8 34.8/35.4 36.2/37 37.6/38.6 39/40.2 41.5/41.8 43/44.5

Patroonmaat junioren meisjes en jongensPatroonmaat meisjes en jongens

Maat 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176

Hoofdomvang 45 46 46 47 47 48 48 49 50 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 55 55.5 56 56 56 57 58


