
PATRON E,N

Strakke mmtw

Rechte mouw

evenveel en op dezelfde plaatsen.

Onderurm

DeeI de nnb uerlenging
in tweeën enbrengde ene

helf t drnr v an halo er w e ge

de etleboog en àe

onderotm aan

PRTnONEN VERLENGEN EN INKORTEN

h r CEMAKKELUKSTE plaats om een patroon te
.l--,' verlengen of in te korten is bij de zoom, maar
praktisch gezíen is dit niet altijd zinvol. Vaak moet
e.n putroón worden aangepast terwijl de originele
breedte bii de zoomlijn of bij een specifiek detail,
zoals een Diorplooi, behouden blijft. Soms moet een
bepaald gedeelte van het patroon worden verlengd
of aangepast. Als een patroon geen veranderlijnen

kent, volg dan onderstaande instructies op.

Verander het voor- en achterpand altijd r'aa

Bustr.

BrtenaaÀ

Markeer bij
ueranÀeinguut
de rugbngte onàer
dc bustenaad en

boven de nilb

Pos de rok onder
deheuplíjn aan

Verbnghet
Itjfie onder

de buste en

bouen de níIIe

de wijdte

TaiLIe

Taílle

Elleboog

Breng de anàere helft
van de uerlzngíng
holuerwege de elleboog

endepols aon

Butenaad

Pos de rugbngte otàer
de bustenaalmaar
boten de nílb aott

(uia de

door deze ondzr de

figuumaÀen en de i*
te uerlengen, maar
boven dn louislijn

Kruislijn

BrmgveranÀeing
aon tussen àe

heuplijn ende
Toom omde vorm
te behouden

Zoom

Heullijn

Onàer dzheuPkjn
onnlossen d;ls de

zoom niet wordt
vercnàerd

Litfi"

Onder de zoom
aonPassen als de

nlet
wordt
veronderd

de zoom Ziiuoorpand

die er ís)

Tailb

de mouwlengte
haluerwege de mouw
aan of bij de zoom, un
de Dols wij te houàen

Pols

Heuplíjn

de knisdiepte aan

Strakke jurk

^taíUefigamaad

DeeI bij grote

aanpassingen

de uereiste

hoeqeelheíd in
tweeën en pas

boven de knie
en daaronler

4411

Knie

vnanàering
onÀe' de

heupkjn of bíj
de zoomutn

Verlenghet
kruis onder de

naàen, mam
boven de

L:ruislijn

Pas elke boelcspíjP in
hetmidàenaan om

omslagen of bePaalàe

zomeft te behouden

Zoom
VoorPand

Prinsessenlijn

de

Breng grote

uerundeingen
halverwege de

knie en de zoom
ont om de wijdte

te behouÀen

Brengkleine
uerandeingen
aan de zoom
0/1n
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MET PATRONEN yERKEN

EEN parRooNDEEL vERLENGEN .................

1 VERLENC de stofvouwlijn als die er
I is over de veranderlijn. Tiek op een
afstand die gelijk is aan de in te korten
hoeveelheid een lijn, evenwijdig aan de
veranderlijn (boven).

..... VpnIENGEN ...........

OVER DE NADEN

Markeringssrreepjes

die over het
toegeuoegde

patroonpapter

daorbpen

I KNte het patroondeel,
I *ar-rr-ree, vaststaat
hoeveel het moet
worden verlengd,
over de veranderlijn,
de vouwlijn of de lijn
die de draadrichring
aangeeft, afhankeliik
van het patroondeel
(links) door. Verleng de

lijn met de rechte pijl
als die er is over de
veranderlijn.

De ín te
korten
hoeueeheid

......1N roRIEN ovER.'..'..
DE FIGUURNADEN

Opnieuw
getrokken

fiwumaad

EpN pRrnooNDEEL TNKoRTEN

Veranderlijn

') Vouw de veranderlijn over de
ly nieuwe lijn; hierdoor ontstaat een
plooi (boven). Ga na of de lijn die de
draadrichting aangeeft of de vouwlijn
precies in één lijn ligr.

') Tnef op een resrje
L' patroonpapier twee
evenwijdige lilnen. De
afstand errussen is gelijk
aan de verlenging. Leg er
de knipranden van het
patroon op. Controleer
met een meetlat of de
stofvouwlijn of de liln
van de draadrichting op
alle delen gelilk is. Speld
ofplak het patroon aan
het restje patroonpapier.

PIak de

ranàen
aÍLn

elknu

2ZET de plooi met plakband (boven)of
J spelden vast. (Onsraan er door her
inkorten onregelmatige randen, trek de
knipranden dan opnieuw en wel zo dat
deze samenvallen met de eersre lilnen.)

..... . ZoovrRAND.........'.
VERLENGEN

...-......... ZooM RAN D ..........

INKORTEN

Nieuwe

KNIP het patroon door en leg
de delen op de gewenste
afstand. Voeg patroonpapier
toe (zie boven). Tiek de
figuurnaadstikliln zo dat deze
over het papier doorloopt
zodat er geen onregelmatige
zijranden ontstaan.

PIooí

TREK een lijn op het patroon-
cleel en vouw het papier daar
tot een plooi (zie boven).
Knip de zijranden bij. Tiek de
naadstiklijnen opnieuw over
het aan te passen gedeelte,
om onregelmatige lijnen te
voorkomen.

Vetlffigde zijranden

Nieuwe
zoonlijn

OorsprarkeVjke

M,c,{rc een strook papier vast
aan de onderste zoomrand.
Meet de zoomtoeslag en
markeer deze op regelmatige
afstanden op hs1 rpapier
(boven). Verleng de zijranden
en knip langs de nieuwe
lilnen.

Oorspronkeltjke

zoomrand

Mtr,t vanaf de onderste
zoomrand en breng op de plek
van de nieuwe zoomlijn
markeringsstreepj es aan
(boven). Hoe ronder de zoom
loopt, hoe meer streepjes.
Verbind de streepjes en knip
langs de nieuwe zoomliin.

- l:"*'"

Exna
pat'roonpapier

om het patroon
te ueilengen

>--..---

z7



J\ r lr-anrs of de vorm van de buste kan worden
LJ gewijzigd. Bil een kleine verandering, verhogen of
verlagen, blilft de figuurnaad op dezelfde plek en wordt

alleen het bust_epunt verschoven. Bij grote aanpassingerr
wordt de hele figuurr_r_aad omhoog of omlaag g"t.n.htï
Dan moet ook de taillefíguurnaad worden 

"..rg.purt.
. .BusrpNAAD vERHocEN....'.
Nieuwe btstenaad

MaRrcptR voor her
verhogen de positie
van het nieuwe
figuurnaadpunt boven

het eerste punt. Tiek
de bustestiklijnen
vanaf het nieuwe
punt zodat deze de

naadlijnpunten
raken. Táille-
figuurnaden

I kunnen ook zo
I .o.den verlengd

BusrpNRAD vERLAcEN....'...

Busrp AANpASSEN .........

. ....... BuSTENAAD FLrNK............
VERHOGEN

KNIP voor het verho.
gen een omgekeerde
letter L onder de

figuurnaad en
voorbij het
figuurnaadpunt.
Maak erboven
dwars over het
patroon een
plooi. Zet hier-
over een strook
papier vast.

...'..... BUSTENAAD FLrNK ............

VERLAGEN

BUSTENRAD rN D8...............

ZIJNAAD VERLENGEN

KNIP de busrenaad
naar middenvoor door.

Knip de raillefiguur-
naad tot aan de

schouder. Voeg
patroonpapier
toe. Leg de

delen uit elkaar
zodat ze naar
elkaar toelopen.
Tiek de figuur-
naden opnieuw.

..... . DtacoNAAL LopENDE..........
BUSTENAAD VERLENGEN

Verhoogde

taille-

buste'

liggen. Tiek vanaf
het nieuwe punt
opnieuw de
bustestiklijnen
naar de oude
naadlijnpunten
en kort de taille-
figuumaden
tevens in.

RoNnIopENDE
BUSTENAAD VERHOGEN

VpRlnac de hele
bustenaad. Knip het

patroon boven de
figuumaad en

voorbij her
figuurnaadpunt.
Maak onder de
figuurnaad een
plooi om deze te
verlagen en plak

. er patroonpapler
I achter.

RoNnLopENDE
BUSTENAAD VERLA

Opníeuw getekend

aÍmsgat,
afmetíng

Midden

KNIp het patroon van
het midden rot aan de
rand van het papier

door. Leg de
patroondelen uit
elkaar. Markeer
een nieuw figuur-
naadpunt in het
midden van de
verlenging. Tiek
de figuumaad
opnieuw

..................RoN DLopEN DE ....................

NAAD AANPASSEN
Nieuwe naadlíjn

die ouergaat in
de oude

naadlíjnen onàer
en bouen

Zíjvoor- MidÁen-
uoorpmrd.

lngel<aíte

taifu-

MaRrppR de positie
van het figuurnaad-
punt, dat onder het
oorspronkelijke zal

naad PIooi

Zíjvoor.
band

uerborgen

achter het
patroon

taille-

figtuíluÁd

de

Iï
I

I

Opníeuu
getekend

armsgat,
oorsptonkeLíjke

afmering

Zijvoor-
pand

Midden.
aoorpanà

Plooi

dr\
l\

MidÀen.
aoorpand

Plooirand.
verborgen

achter
p&aroon

pand

ï
BnrNc middenvoor de schouder en het
armsgat een plooi aan. Voeg dezelfde
hoeveelheid boven de taille toe aan her
voorpand en het zijvoorpand. Verlaag
het armsgat op het zijvoorpand evenveel.

KUtp het parroon halverwege de schouder
en de onderarm door. Schuifde delen uit
elkaar en plooi het middenvoorpand en
het zijvoorpand. Voeg patroonpapier roe
en teken het armsgat opnieuw.

Dfpl- de vereiste toename door vier om
de buste tot 5 cm te vergroten. Voeg dit
kwart in het midden van de bustevorm
op extra patroonpapier toe en laat de
toename in de oude naadlijn doorlopen.

t4ille-

Bustznaad,

ijn eeheel*'yd

ZB



MET paTRoN EN !íERKEN

ScHounER AANPASSEN

T-1 EZE eenvoudige veranderingen wijzigen de hoek van
L-/ de schouderlijn die kan worden verhoogd voor
vierkante schouders of verlaagd voor aflopende schouders.

. ..'. ..... ScHoUDERAANpASSINc vooR..'
VIERKANTE SCHOUDERS

Alvorens aan te passen moet het armsgat worden over-
getekend en achteraf opnieuw lvorden getekend on de
aanpassing van de mouw of het beleg te ondervangen.

ScHouor.RAAN PASSING vooR
AFLOPENDE SCHOUDERS

Afnernende
ouerlapping

Papíerplooí
eronder

Amsgnt
evenveel als de

overlappíng
uerlaagd

()Pnieuu
getekend

afinsgat om

de aanPassing

tan de motLw

of her beleg te

onderuangen

. ScHoUDERAANPASSING
VOORBEREIDEN

KNtp het patroon 3 cm vanaf
de schouderlijn en evenwijdig
daaraan in, van armsgat tot
halsnaadlijn. Voeg papiel toe
en schuif het patroon aan de
rand van het armsgat open.
Gken het armsgat opnieuw

TREK vanaf het midden
van de schouderlijn een
lijn van 20 cm lood-
recht naar beneden.

Tiek een rweede
lijn van het midden
van de schouder

naar de inkeping
van het armsgat.

......... AaNpASSTNG vooR "..'. ...

BREDE SCHOUDERS

KNIP het patroon over
de lijnen van de

schouder tot de naad-
lijn van het armsgat.
Schuifde schouder-
hoek naar buiten

en zet het patroon
vast. Tèken nu de

schouderlijn.

KNtp het patroon 3 cm vanaf
de schouderlijn en evenwijdig
daaraan in, van armsgat tot
halsnaadlijn. Overlap de
ingeknipte randen mer de
vereiste hoeveelheid en
verlaag het armsgat ook zo.

. . AnNPASSING VooR . .

SMALLE SCHOUDERS

KNtp het parroon
over de lijnen in en
schuifde schouder-
hoek naar binnen.
Plak het papier

getel<ende

achter het patroon
vast en teken de
nieuwe schouder-
lijn opnieuw.

Opnieuw 
^

gerckznd! |
schouderlíj\

.... . VpnsMALLEN...'...'..
VIA KRUISPUNT

OpnietLw gerekende naatllíjn uonaf het

;

*^*rT

Knu ISI-ENGTE AAN PASSEN

Jl e kruislengte wordr aangepasr bij een dikke buik of bij
L) een uitstekend of plat achterwerk. Bij veranderingen
aan het kruispunt of waar de kruislijn de binnenbeennaad

snijdt, wordt de bovenkant van het been breder of smaller.
Bij aanpassingen alleen voor de buik of het achterwerk
wordt de kruislijnmethode slechts waar nodig gebruikt.

. . UTTIEGGEN ."..".'.

VIA KRUISPUNT
Nieuwe naadlijn uan het binnenbeen

MaR<pER een nieuw punt
buiten de naadlijn. Têken de
naadlijn van de binnenkant
van het been opnieuw vanaf
het.nieuwe kruispunt en laat
deze geleidelijk overgaan in
de oorspronkelilke naadliln.

nrcuue
kruíspunt

ManrEER op het patroon het
nieuwe kruispunt binnen het
oude kruispunt. Tiek de
binnenbeennaad opnieuw
en laat deze overgaan in
de oorspronkelilke naadliln.
Knip het patroon bij.

Opnieuw
getekende

kruísrand

KNIP het patroon over de
veranderlijn in vanaf het
kruis naar de buitenbeennaad.
Voeg papier toe ep schuif het
patroon uiteen bij de kruis-
naad. Plak het patroon vast
en teken de kruisrand.

Ingeknípte
ranÀen die

e\<aar

KNtp het over de
veranderlijn in, vanaf het
kruis tot de buitenbeennaad.
Laat de ingeknipte randen
elkaar overlappen (boven) om
de naad in te nemen en zet

het papier met plakband vast.

. .... UTTIEGGEN ...........

VIA KRUISNAAD
INNpvpN

VIA KRUISNAAD
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J) r rant-p kan 2 cn via de zijnaden uitgelegd worden.
l-., Etke zijnaad, voor en achter, wordt rnét een kwart van
de hoeveelheid uitgelegd waarbij de nieuwe naadlijnen op

Op ppN NAAD utrL8GGEN ...........................

de heup overgaan in de oude. Voor meer dan 2 crn worclt
de hoeveelheid evenredig rond de taille verdeeld door de
zijnaden in te nemen en de figuurnaden srnaller te maken.

BI1 TTN FIGUURNAAD UITLEGGEN

PatRoNrN

De nieuue lijn
heeít dezelíde
uonn als de

oorspronkelijke

Bt1 leN totale uitleg rot Z cm, komt een
kwarr claarvan bij elke zijnaad, voor en
achter. Als de rok nog breder moet
worden gemaakt, dan worden niet alleen
de zijnaden, maar ook de figuurnaden
aangepast.

TRIIT-E UITLEGGEN

VoEc aan de rand van her
patroon papier toe en zet dit
met plakband vasr. Meer voor
de uitleg vanafde rand van
het patroon en geef dit aan.
Tiek vanaf de markering een
nieur,ve lijn die geleiclelijk
overgaat in de oorspronkelilke
lijn ter hoogre van heup of
buste. Pas zowel het voor- als
achterpand evenveel aan.

.. .SrnnrKE 
JURK....

Voor uítbg tot 2 cm
woràt een kwart

van de toale
nitlegbuiten dc

ta,illekníplijn

Níeutue lijn
gaat over in de

oorspronkelijk
e lijn bíj buste

en henp

Utrlpc van meer dan 2 cm
kan via het innemen van de
figuurnaden waardoor de
taille iets breder wordt, leg
dan pas de naden uit (boven)
Pas voor- en achterpand aan.

Nierrue stiklijn

Oorspronkeliike

fíguumoadlijn

Ov ne taille via de figulrladen
uit te leggen, maakt u die eerst
smaller. Markeer cle nieuwe
sriklijn binnen de figuurnaadlijn
in de taille en verbind deze mer
het oude punt. Vourv de figuur-
naad en knip over de taillerand.
De afstand tussen de oude en de
nieuwe lijn aan elke zijde van de
figuurnaad is gelilk aan de uitleg.
Leg alle figur,rrnaden evenveel uir.

Tor 2 cm of
meer worden
de 1ífiaden
uxgelegd

Uítleg uafl

Bij meer dan
2 cm worden
ook de fíguur-
naden smaller

meer dan2 cm
geschted"t uia
de nalen,
uitgeTonàerd

mid.denuoor en
miÀàenachter

Zíjaoorpand Voorpand,

Bt; utrleqtor 2 crn worden alleen de
zijnaden ruhg.purr, trp dezelfde wijze als
bil de strakke rok. Bi1 een uitleg van meer
dan 2 cm wordt de hoeveelheid evenredig
verdeeld over alle naden (boven) behalve
de naclen middenvoor en rniddenachter.

Uitgelegde
Voutu[íjn

VooR het uitleggen van de taille moet
die zo worden verlaagd dat de naadlijn
(niet de rand) zonder de naadtoeslag een
kwart van de totale gewenste uitleg
bedraagt. Maak de rok aan de zoomrand
langer om de aanpassing te ondervangen.

. RoNUoPENDE NADEN
Voorpand

Voon uitleg ror 2 cm wordr
een kwart van de uitleg aan
elke zijnaad aangebracht

buiten de knipliln in de
taille. Laat de nieuwe
lijn overgaan in de

oude ter hoogte
var-r de buste en
de heup. Voor
uitleg van meer
dan Z cm wordr
een twaalfde
deel van het
totaal aan elke
zijnaad en de
rondlopende
naden (links)
aangebracht.

raille

BnoErc
VIak voor de ronding van het kruís
afnemende uitleg vía de l<ruisnaad

GERtNcp r.rirleg tot 2 cm kan
via de zijnaden. Uitleg van
meer dan 2 cm is te verdelen
over zijnaden, de figuurnaden
en de kruisnaad (boven). Pas

het voor- en achterpand bij
de zijnaden evenveel aan.

Zijvoorpand

Gtote
uírlegwordt
euenred.ig

over alle
nad,en

uerdeelà,

behalve

míddenuoor
en mídden-
achter

Midden-

4

I

voor
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MET PATRON EN \íERKEN

.'. TnnlE SMALLER MAKEN ...

I/ LEINE versmallingen hoeven alleen aan de zijnaden
Nword.n uitgevoerd. Bij grote versmallingen kunnen
het beste zowel de zij- als de figuurnaden worden aangepast

. .' ErN NAAD TNNEMEN

gemarkeerd
MEET vanaí de rand van het
patroon hoeveel de taille moet
worden ingenomen en markeer
dit. Tiek vanaf dit punr een
nieuwe lijn, die op heup of buste
geleidelijk overgaat in de
oorspronkelijke liln. De vorm
van de nieuwe lijn moet gelijk
zijn aan de oorspronkelijke.
Verander de voor- en achternaad
via de zijnaden evenveel.

Fípumaad

Uítleg uon de

fipumaad

voor een gelijkmatige verdeling. Worden de figuurnaden te
breed, dan kunnen aan weerszijden twee kleinere worden
aangebracht. Voor en achter worden evenveel aangepast.

EEN pIcUURNAAD INNEMEN

op het Patroon

. ... .. ... STRAKKE RoK'....................
BíJ geinge inrwme wordc alleen

de ijnaaà stof weggeknipr

Figumaad gevouwen en opnieuw
geknípt dwars op de nille Ov op taille in re nemen

moet elke figuurnaad worden
uitgelegd. Markeer .le nieuwe
stiklijn buiten de li;n in de
taille en verbind deze met het
oude punt. Voeg papier toe
aan de taillerand, vouw de
figuurnaad en knip opnieuw.
De afstand tussen de oude
en nieuwe lijnen is gelijk aan
de in te nemen hoeveelheid.

Papíer
toegevoegd

aan de

aíLlerand
Ingenomen

VOEG voor de aanpassing papier toe aan
de taillerand. Verhoog de taille zodanig
dat de naadlijn (niet de rand) een kwarr
van de totale vereiste inname bedraagt,
exclusiefde naadtoeslag. Kort de zoom
in om de aanpassing te ondervangen.

.., RoNUoPENDE NADEN
Voorpand

VooR inname tot 2 cm wordt
Zijvoorpand een kwart aangebracht via

elke zijnaad binnen de
kniplijn ter hoogre van

de taille. Laat de
nieuwe lijn overgaan
in de oorspronkelilke
lijn ter hoogte van
buste en heup. Bij
inname van meer
dan 2 cm wordt het
twaalfde deel van de
vereiste hoeveelheid
aangebracht via
elke zijnaad en
rondlopende naad.
Verander voor en

Bl; inname tot 2 cm wordt een kwart bil
elke zijnaad aangebracht (boven). Pas

voor en achter evenveel aan, Bij inname
van meer dan 2 cm Íroeten ook de
figuurnaden worden verbreed om de
aanpassing enigszins te ondervangen.

Versmallíng
uia de

ijnaÀen

Zijntoorpand VoofianÁ.

Bq totale inname tot 2 cm wordt een
kwart alleen via de zijnaden aangebracht
(boven). Bij een inname van meer dan
2 cm wordt de totale hoeveelheid
gelijkmatig over alle naden verdeeld,
behalve middenvoor en middeíachter.

. .. 'SrnRrKE JURK........

Bij inname mt
2 cm wordt een

kwart uan de

rcnle hoeveelheid

uia de nille'
naadLíjnen binnen

de

N eem uoor
gote ínname
de rondlapenàe
naad in

Kbine inname
aLben qia de

r,j"d

Nieuwe
naadJijn

aíIIe

BnoEr

GeRrNcp inname tot 2 cm
kan aan de zijnaden. Neem
de zijnaden voor en achter in.
Inname van meer dan 2 cm
worden gelijkmatig over alle
zijnaden (boven), figuumaden
en de kruisnaad verdeeld.

Nieuwe líjn die

overgaat in d,e

oorspronkelijke
Iijn ter hoogte

uanheup en

buste

VooR inname van meer dan
2 cm worden de figuurnaden
uitgelegd om de extra stof als
gevolg van de aanpassing via
de zijnaden te ondervangen.

Míàderutoor

. ir

achter evenveel.
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ParRoN EN

aan de voor- en achterzijde

... SrnnKKE RoK"""'
TaiLIenaatllíjn

geleidelíjl< in
de ouàe

nille
ouergddt

NÍ DE heupwijdte tot 5 cm te verbreden wordt een
kwart van de totale r-ritleg aangebracht in

Bij rneer dan 5 cm
de zijnaden
wordt het

. ... SrnnKKE RoK.........'

VOOR BREDE HEUPEN

Extra
figtLurnaatl

om de taille
ín te nemen

Patroon
geknípt

tussen

fíguurnaad
en yijrand

VooR een uitleg van meer
dan 5 cm wordt tussen de
figuurnaad en de zijrand in-
geknipt. Voeg papier toe en

leg elke rand een kwart uiteen.
Voeg nieuwe figuumaden toe.

P,ITRONEN VIA DE HEUPLIJN VERBREDEN
totaal evenredig verdeeld over alle naden door het patroon
door te knippen en de delen een kwart uiteen te leggen.
Een nieuwe heuplijn gaat geleidelilk over in de taille.

Onder de

heuplijn
Ioopt de

uitleg via
de zii'and
àoor naar
de zootn

VooR een uitleg tot 5 cm
wordt een kwart aan elke
zijde van de heuplijn
aangebracht. Onder de her"rp

loopt de verbreding via de

zijnaad door naar de zoom.

.... GrnpNDE RoK........"

OF PRINSESSENLIJN
Nieucre

heupwijdte
gaot or)eT

in dz tailLe

Grote
uitleg
wordt
euenredíg

verdeelà

over de

rutàen

Voorpanà

VooR uitleg tot 5 cm worden
de zijnaden aangepast. Voor
meer dan 5 cm wordt verdeeld
over de naden, behalve
middenvoor en middenachter.
Laat het in de taille overgaan.

BRoprc

SrRRrrE RoK vooR
UITSTEKENDE HEUP

Figuumaad
over de oude

afsnnd van
de ljraruI
uet'Plaatst

Verbreàe

zijrand die

naar tle

hellp toe

smallzr
wordt

BnENc de uitleg voor en
achter in de zijnaclen aan.
Breng de figuumaad op de

oude afstand van de zijnaad
aan. Leg hem uit om de

aanpassing te ondervangen.

.......... BnorK vooR.........'.
BREED ACHTER\íERK

SrnnrrE RoK vooR
BREED ACHTERWERK

OpnietLw
getekende

figutnaaÀ
uonaf de

oud.e

níIlewíjdte
tot de oude

Iengte ín het
mídden uan

het pdpier

KNIP het achterpand van
het midden van de figuurnaad
tot cle zoom door. Knip van
middenachter naar de zijnaad
en leg de delen uiteen. Tèken
de figuurnaad opnieuw.

FlrNKE urrLEG ........

BI] STRAKKE JURK

Opnieuw getekende

pauoonrand díe

gebidelijk
in de nille

Tussen míIIe

heuplíjn ingeknipr
patroon

VooR meer dan 5 cm wordt
vanaf de taille tot de heuplijn
en de zoom ingeknipt. Voeg
papier toe en leg de randen
een kwart uit elkaar. Pas het
achterpand evenzo aan.

i,
j

ll
I

Opníeuw
getekenà

l<ruis

miààenachter tLíp gaat over
ín àe dii l

Kruisprrnr

VoEc aan alle zijnaclen een
kwart van de totale uitleg toe
en laat de li1n overgaan in de

mille en de dij. Laat bij een
rechte broek de uitleg via de

zijnaden doorlopen.

Patroon dat
vlakboven de

ronding uan

het kruís uanof
midàenachter

naar àe

ljnaadlijn
ís ingeknipt,

morLÍ niet
helemaaL

KNIp het patroon op de heup-
lijn door, boven de ronding
van het lcruispunt. Voeg
papier toe, leg de patroon-
delen uiteen, plak alles vast.

Têken het kruis opnieuw.

)L



...SrnarKE """"""""

ROK

Boven de

IvuP gaat

de nieuwe
Iijn ouer in

de ouÀe lijn
bij de taíIle

Onder
de heuP

IooPt de

versmallíng
door tot
onn de

Toomlijn

VooR een inname tot 5 cm

wordt een kwart van de

heuplijn genomen. Laat de

lijn boven de heup overgaan

ín de taille. De versmalling
loopt door tot de zoom.

"" ""' Mou\(/ """""' '

VERBREDEN

a'VerbedinT

SrRRrrcs
BROEK

Bij een rechte

b'oekboPt de

vercmalling
Iangs de

dyond
door naar

beneden

BRENG een kwart van de

inname aan weerszijden
van de heuplijn aan. Laat
de versmalling in de oude
naad overgaan, net onder
de taille en rond de dij.

....... GpnENDE RoK """'

OF PRINSESSENLIJN
Geringe

veTsmcLling

oP de

zljnaad

Flinke
versmalling
over naden

,ueràeeld

Zíjvoorkant Mídàen
GA voor een inname tot 5 cm
te werk als bij de strakke rok
(zie links). Verdeel voor een

grotere inname het totaal
over alle naden, uitgezonderd
middenvoor en middenachter.

Mrr P,ttnoNEN wERKEN

'. . .Ruttrlrp vooR".'...".
EEN HOLLE RUG

LíÍl
dooryekníPtin

eenrechte
hoekmet

miÁdenachw

TREK over de heuplijn vanaf
middenachter een lijn naar de

zijnaad, maar niet helemaal.
Maak langs deze lijn een

vouw en laat die uitlopen in
de zijnaad (boven). Plak vast.

PNTNONEN OP DE HEUPLIJN INNEMEN

T-t FN HEUPLIIN kan ter hoogte van de heup worden

E irlg."o^en als het om een geringe verandering gaat

íËii"r"ra"llen waarbij de oorspronkeliike zoomwijdte

behouden moet blijven' Voor grote aanpassingen is het
mooi om geleidelilk vanaf de taille naar de heup in te
nenen eriue.rrolg.ns naar de zoomlijn over te laten gaan.
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SrnRrcE Mou\yEN AANPASSEN

\ í ouwEN die strak om de arm zitten kunnen worden
IVI 

"uttg"past. 
Als de mouwkop groter wordt, kan dit in

h"t ur*sgáiworden verwerkt of kan het armsgat worden

vergroot door de oksel te verlagen. Als een mouwkop
worït ingenomen moet de oksel worden verhoogd'
Extra stoT bij de elleboog wordt in de naad verwerkt'

..'.... MouwKoP ""'
VERBREDEN

- MouwkoP

-t-'

......Et-t-psooc """

VERBREDEN
Over het
miÀden

Atmsgotrand

genokken

Voon STRAKKE
ONDERARM

Tot otn de naaàJijn

mouwkap

Onàer
aan dz

mouwkoP

.VoON DUNNE
ARMEN

PInoi

Aan elkarn
gepbkte PlaoianÀen

NpPvt de mouw in
door in het midden
een plooi te maken.
Plak vast en knip uit.
Verklein het armsgat
tot het past (blz. 29).

Iij,

met

Dlakband vast dan het papíer ingeknípt

Kt ttP het mouwparroon
over de lengte in het
midden door, recht van
draad. Voeg papier toe
en schuif de patroon-
delen van elkaar.

Mout
tot atTn

de pols

KNIp het mouwpatroon
over de lengte in het
midden door, tot aan

de polslijn. Schuif beide
delen uiteen en plak
deze vast op papier.

Nieuw gerckenÀe

Tnr.r de lijnen in een

omgekeerde L en kniP.
Leg de delen uiteen; de

rand van het armsgat
blijft intact. Tèken nu
de onderarmnaad.

onderarmnaad
doorgekniPte

.mouw

KNtp het patroon zoals

bbven staat aangegeven.

Leg de patroonranden
op de vereiste afstand
van elkaar. Teken de

onderarm opnieuw.

))


