
Colberts en Mantels

NAAITECHNIEKEN EN PATROONTEKENEN
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Benodigdheden

Voor colbert of mantel

• Snorretje ( ook armfish/mouwkopvis of kopwat genoemd)
• Schoudervulling voor een blazer/ colbert. Niet bekleed!
• Vormband voor in de schouder 
• Plak met keperbinding licht/ beige voor het voorpand, beleg, zijvoorpand, onder en 

bovenkraag. 
• Knoop/knopen voor de sluiting.
• Stof: lengte van de mantel/ colbert x2 + lengte van de mouw.
• Stof voering: lengte van mantel/ colbert x2

Voor patroontekenen en naaien

• patroonpapier
• a4 papier
• scherp potlood of vulpotlood
• tekenhaak
• schaalmaatje
• rekenmachine
• meetlint
• proefkatoen +-3 m
• spelden
• handnaald
• garen
• rijggaren
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Maatnemen

Meet altijd exact, nooit te straks, nooit te los

BW: Bovenwijdte:
Meet rondom de borst
op het breedste deel
van de borst, ter hoogte
van de tepels. Let erop
dat het meetlint recht
loopt.

TW: Taillewijdte: 
Meet rondom de taille in
het smalste gedeelte
van het bovenlichaam,
de diepste holling van
de rug. Knoop een stuk
elastiek vast in de taille
voor juiste plaatsing. 

HW: Heupwijdte: 
Meet rondom de heup
over het zwaarste deel
van het achterwerk (Bij
een figuur met een buik,
meet je niet onder de
buik langs, maar over
de buik heen.)

LL:
Lichaamslengte
Meet de totale lengte
van bovenkant hoofd tot
voetzool. 

ML: Mouwlengte
Meet de mouwlengte
vanaf het schouderbotje
bovenaan de arm tot de pols.
(Ook wanneer je een korte mouw wenst.)

PW: Polswijdte
Meet rondom de palm van de hand. Wanneer je enkel de pols meet, wordt de mouw te 
smal
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Maat berekenen colbert

Hoofdmaten zijn de maten die we kunnen opmeten :
TW: Taillewijdte
HW: Heupwijdte
BW: Bovenwijdte
LL: Lichaamslengte
ML: Mouwlengte
PW: Polswijdte

Naast de maten die we kunnen opmeten zijn er ook hulpmaten die we berekenen: 
De berekening hangt soms af van je bovenwijdte. Bij de RH bijvoorbeeld. Is de bovenwijdte tussen de 
80 en 115cm dan kies je de eerste formule. Is de bovenwijdte tussen de 116 en 146cm kies je de 
tweede formule.

RH Rughoogte 1/10 BW + 10 ,5 cm

RL Ruglengte   ¼  LL -1 

HD Heupdiepte RH + RL

GL Gehele lengte  Eigen keuze 

SP Halsspiegel     1/ 10 van de ½ BW+2 

BD Bustediepte     *80 - 95 cm BW →  ¼Bw + 5 cm 
                  *96 – 115 cm BW  → ¼Bw + 4 cm 
                    *116 – 146 cm BW → ¼Bw + 3 cm
     
VL Voorlengte *80- 95 cm BW →    RL+ 3,5 a 4 cm 
                      *91-100 cm BW →   RL+ 4 a 4,5 cm 
                     *101-110 cm BW →  RL+ 4,5 cm + 1/10 overmaat
                     *111- 120 cm BW → RL+ 4,5 cm + 1/10 overmaat
                     *121- 130 cm BW → RL+ 5 cm + 1/10 overmaat
                     *Vanaf 131 cm Bw → RL+ 6 cm + 1/10 overmaat
1/10 overmaat= 1/10 van aantal centimeters boven de 100  centimeter BW

RB      Rugbreedte       1/8 BW + 5,5 cm 

ADI Armsgatdiameter 1/8 BW-  1,5 cm 

BB Borstbreedte ¼ BW –    4 cm

Controle ½ BW →      RB + ADI + BB 

Schouderbreedtetabel 
Bw 80    84  88    92   96   100   104   110 116    122  128    134  
Schbr 11,8 12  12,2 12,4 12,6  12,8  13  13,3 13,6 13,9 14,2 14,5
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Toegiften colbert

De berekende maten zijn de exacte maten. Deze kunnen we nog niet gebruiken voor het 
colbert. Wanneer je deze maten zou gebruiken in je patroon zou de jurk zo strak zitten, dat
je niet kan bewegen. 

Bij de volgende maten wordt er een toegift bij opgeteld. Deze toegift hangt af van het 
model wat je wilt maken:

 
RH 2,5 –  3,5                           3,5 – 4,5 
RB   1 –  1,5                          1,5 – 2,5 
ADI   3 –  4                                    4 – 5 
BB    1,5 –  2                                    1,5 – 2 

totaal ½ BW +5,5 – 7,5                        totaal ½ BW +    7 – 9,5

Tel deze toegiften bij de desbetreffende maat op.

Maatberekening mouwpatroon

Hoofdmaten zijn de maten die we kunnen opmeten :

PW: Polswijdte
Meet rondom de hand van het model. Zodat de hand minimaal in het jasje past. Wanneer 
je rond de pols meer, is de mouw te krap.

ML: Mouwlengte
Naast de maten die we opmeten op het model zijn er
ook hulpmaten die we meten in het patroon. Let op
deze maten kan je pas opmeten wanneer het patroon
alreeds getekend is.

AH: Armsgathoogte  
Meet vanaf 29a (verlaagde schouderpunt) schuin
naar punt 12 op het voorpand + vanaf 19a
(verhooogde schouderpunt) loodrecht op de BW lijn –
1,5 cm coupenaad.

AO: Armsgatomtrek
Meet met een meetlint vanaf 29a op het VP tot 19a op
het AP -1,5 cm voor de coupenaad.

ADI: Armsgatdiameter 
Gebruik dezelfde ADIals berekend in de matenlijst
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Voorbeeldmaten

LL: Lichaamslengte 168 RH Rughoogte:   19,3+ 2,5=        ,...
BW: Bovenwijdte 88 RL Ruglengte       ,...
TW: Taillewijdte 72 HD Heupdiepte      ,...
HW: Heupwijdte 97 SP Halsspiegel        ,...
ML: Mouwlengte 60 BD Bustediepte        ,….
PW: Polswijdte 26 VL Voorlengte        ,….

RB Rugbreedte            ,...

ADI Armsgatdiameter 9,5cm+3cm= ,…. 
BB Borstbreedte   18 cm+1,5 cm= ,….

Controle ½ BW; 44cm + 5,5cm =
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Grondopstelling Colbert

1. Trek een opzet rechts op je papier.
2. 1→ 2  is de rughoogte (toegift niet vergeten).
3. 1→ 3 is ruglengte.
4. 1→ 4 is de heupdiepte.
5. 1→ 5 Is de gehele lengte.
6. Trek vanuit deze punten haakse lijnen naar links. De lijn vanuit 1 hoeft niet langer te

zijn als ongeveer 25 cm.
7. 3→ 6 is 2 cm.
8. 4→ 7 is 2 cm.
9. Trek de MA lijn van 1 naar 6 naar 7.
10. Trek de lijn door tot op de onderste lijn. Dit is punt 8.
11. Op de BW lijn (lijn vanuit punt 2) ontstaan punt 9.
12. 9→ 10 is de rugbreedte incl toegift.
13. Van 10 tot Z (zijnaad) is 2/3 Adi (Incl. toegift).
14. 10→12 is de totale ADI (incl. toegift).
15. 12→ 11 is 3cm.
16. 12→13 is de borstbreedte (toegift niet vergeten).
17. Controle:13→ 9 is ½ BW+toegift.
18. 13→ 14 is 1/10 BW +1 cm.
19. Trek nu verticale lijnen door deze punten. Vanuit punt 11 alleen naar beneden tot op

de heuplijn en vanuit 10,12,13 en 14 ook naar boven en beneden tot op de heuplijn.
20. 1→ 15 is de de halsspiegel + 0 a 0,5 cm.
21. 15-16 is 2 cm haaks omhoog.
22. Je kunt nu de halslijn intekenen tussen 1→ 16.
23. 17→ 18 is 1,5cm.
24. Teken de schouderlijn 16 naar 18. 
25. 16→ 19 is de schouderbreedte (zie de tabel) + 1,5 cm toegift+ 1cm extra ruimte om

te werken. ( 16 naar 19 op de lijn van 18).
26. Deel de lijn 10 →18 door de helft. Dit is punt 20.
27. Trek vanuit dit punt een evenwijdige lijn met de BW lijn. Teken de lijn tot 1 cm buiten

punt 20. Dit is punt 21.
28. punt 22 ligt op de helft van 10 en 20.
29. Meet vanuit dit punt 1.3 cm naar links. Dit is punt 23.
30. Teken het achterarm door punt 19 naar 21 naar 23 naar Z te verbinden.
31. Teken in de rug ter hoogte van 21 een coupenaad van 1,5cm. Deze coupenaad is 

ongerveer 9 cm lang.
32. 12→ 24 is gelijk aan 10→ 22.
33. 12→ MIP is ¼ ADI (incl. Toegift.
34. 12→ 25 is gelijk aan 10→ 18 min 2 cm.
35. 26 is het kruispunt van de taillelijn en de lijn van de coupnaad in het VP.
36. 26-27 is de voorlengte. 
37. 27-28 is de bustediepte.
38. Trek nu een cirkelboog vanuit punt 25 met als draaipunt punt 12.
39. Trek nu een cirkelboog vanuit punt 27 met als draaipunt 28.

Zet uit vanaf punt 25 op de cirkelboog: 1/10 van de ½ BW. Dit is punt 29.
40. Meet de schouderlijn 16-19 van het AP. Zet deze afstand min 1 cm uit vanuit punt 

29 tot op  de cirkelboog uit 27. Dit is punt 30.
41. Trek een hulplijntje  van 29→ 24. Halveer deze lijn en ga op dit punt 1 cm naar links.
42. Je kunt nu het voorarmsgat intekenen van 29 via de hulplijn naar 24 en Z.
43. Trek vanuit punt 27 een haakse lijn op de MV lijn. Dit is punt 31.
44. 31→  32  is een halsspiegel +0  a 0,5 cm (Hetzelfde als van 1- 15 in het AP).
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45. 31→  33 is de halsspiegel + 1,5 a 2 cm.
46. Trek vanuit 31 naar 12 een hulplijn en zet hier de halsspiegel + 0,5 a 1 cm op uit.
47. Teken de voorhals in van 32 naar 33.
48. Meet de afstand 32-27 en zet dit uit van 30 richting 29. Dit is punt 34.
49. Trek een lijn van 34 naar punt 28 en meet deze afstand op.
50. Zet deze afstand uit van 28 richting punt 27. Dit is punt 35.
51. Verbind 32 met 35.
52. 36 → 37 is ¼ TW.
53. 37 → 38 is ½TW + 5 a 10 cm.
54. Meet de afstand 38 → 6. Dit is het teveel aan TW.
55. Punt 39 ligt 1cm boven het kruispunt van de taillelijn en de verticale lijn uit punt 11.
56. Bij punt 39  wordt 1 cm van te veel aan TW weggehaald (Aan beide kanten van punt

39 een ½ cm). 
57. Punt 40 ligt 0,5 cm boven het kruispunt  van de taillelijn en de verticale lijn uit punt 

10.
58. Bij punt 40 wordt de rest van het teveel aan TW, de restruimte tot ongeveer 6 cm 

weggehaald .(Aan beide kanten van punt 40 de helft restruimte).
59. Punt 41 ligt onder 40 op de heuplijn. 
60. Bij punt 41 wordt 1/3 van bovengenoemde restruimte weggehaald.
61. Teken nu de hulplijnen van het AP in: van AMI naar het punt rechts van punt 40 naar

het punt 41.
62. Teken nu de hulplijnen van het zijpand in: van het kruispunt  van de hulplijn van het 

AP en BW-lijn naar het punt links van punt 40 naar het punt links van punt 41.
63. Teken nu langs deze hulplijnen vloeiend de pandlijnen in zoals op de tekening.
64. De afstand 42-43 is gelijk aan de afstand 36-37 + 2cm. Als deze afstand groter is 

als de afstand tot de MV lijn dan komt punt 43 automatisch op MV lijn te liggen. 
65. 43 → 44 is ½ HW + 3 a 5 cm.
66. Meet de afstand 7 → 44. Dit is het te kort aan HW.
67. Punt 45 ligt op de heuplijn onder punt 39.
68. Het tekort aan HW+ de uitgenomen ruimte bij punt 41 wordt bij punt 45 naar buiten

getekend (aan beide kanten van punt 45 de helft).
69. Teken nu de hulplijnen van het zijpand in: van punt 11 naar het punt rechts van 39 

naar het punt links van 45.
70. Teken nu de hulplijnen van het zijpand in: van punt 11 naar het punt links van 39 

naar het punt rechts van 45.
71. Teken nu de hulplijnen van het VP in: van punt 11 naar het punt  links van 39 naar 

het punt rechts van 45.
72. Teken nu langs deze hulplijnen vloeiend de pandlijnen in zoals op de tekening.
73. Meet  de afstand 37→ MV in het VP en zet de helft van deze afstand aan beide 

kanten van punt 26.
74. Meet eventueel de afstand 43→ MV in het VP en zet de helft van deze afstand aan 

beide kanten punt 48 uit.
75. Teken de coupenaad  in het VP over deze punten naar punt 28.
76. De schoudernaad wordt 1 cm verplaatst. Teken hiervoor de schouder van het VP 

1cm lager en van het AP 1 cm hoger.
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Uitwerking klassiek colbert

1. Meet vanaf punt 26 op de lijnen van de coupenaad 5 a 8 cm naar beneden voor de 
zaklijn.

2. Meet op de zijnaad vanaf de taillelijn dezelfde afstand plus 0 a 3cm uit. Het is het 
mooiste als de zaklijn iets schuin staat.

3. Teken de zaklijn in.
4. Knip de zaklijn in.
5. Knip de coupenaad onder de zaklijn in en knip vanaf punt 48 recht naar de 

onderlijn. 
6. Leg de coupenaad van de schouder naar het bustepunt dicht.
7. Leg de coupenaad onder de zaklijn dicht met punt 48 als draaipunt.
8. Haal de extra ruimte, ontstaan onder punt 48, er eventueel op de heup weer af.
9. Om de sluiting van het jasje mooi recht

te laten vallen wordt de MV lijn iets
schuiner gesteld. Ga hiervoor bij punt 47
0,7 cm naar links.

10. Trek over dit punt een lijn naar punt 13
en teken deze lijn door naar de onderlijn.

11. Teken het colbert naar wens korter of
langer.

12. Bepaal de plaats van de bovenste
knoop.

13. Teken een overslag aan van 1,5 cm.
14. Bepaal de plaats van de eventuele

andere knopen. De standaard afstand
tussen de knopen is 8 a 10 cm.

15. Teken een ronding van MV naar de
onderlijn. Meet hiervoor op de onderlijn
6 a 8 cm vanaf MV naar binnen.

16. Meet vanaf de onderlijn 8 a 12 cm naar
boven en teken de ronding in.

17. Kort de coupenaad onder de borst 2 cm
in.

18. Teken de kraag in.
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Voorbeeldmaten

AH  armsgathoogte ,...
AO  armsgatomtrek ,….
ADI armsgatdiameter ,...
ML  mouwlengte 60
PW  polswijdte 26
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Colbertmouw 

1. Trek een verticale lijn.
2. 1→ 2 is 1/10 ADI (incl.toegift)+ 1 a2 cm.
3. 1→ 3 is ½ AH.
4. 2→ 4 is de mouwlengte.
5. 4→ 5 is 2 cm naar boven gemeten.
6. 3→ 6 is de helft van de afstand 3→ 5 min 1.
7. Trek haakse lijnen vanuit al deze punten behalve punt 1 en punt 5.
8. 3→ MIP is ¼ ADI (incl. toegift). Dit is hetzelfde als de afstand  MIP→ 12 in het VP.
9. Meet schuin vanuit MIP op de lijn uit punt 2; halve AO-0,5 a 1,5 cm. Dit is punt 7. 
10. 2 → 7 controleren: is de armsgatdiameter + 4 a 5 cm.
11. Trek vanuit 7 een haakse lijn naar beneden. Hierdoor ontstaan de punten 8+9.
12. 2→ 10 is de helft van de afstand 2→ 7 min  1 cm.
13. Punt 11 ligt in het midden van 2→ 10.
14. 3 → 12 is de helft van de afstand 3 -8 plus 1cm.
15. Meet vanuit punt 7 naar beneden ¼ ADI+0,5 cm. Dit is punt 13.
16. Trek een lijn vanuit MIP naar punt 11.
17. Punt 14 ligt op de helft van deze lijn.
18. Verbind punt 14 met punt 10.
19. Trek een lijn van 10 naar punt 13.
20. Ga op deze lijn 0,5 cm naar binnen. Dit is punt 13a.
21. Trek vanuit 13a een lijn punt 12.
22. Trek tussen punt 3  en 12 een hulplijntje 0,5 cm hoger als de lijn uit 3. 
23. Je kunt nu de kop intekenen.
24. 6→ 15 is 1 a 1,5 cm.
25. 9→ 16 is 0,5cm.
26. Verbind punt 7 met punt 16.
27. Meet vanuit punt 5 schuin naar de lijn vanuit punt 4, ½ PW. Dit is 17.
28. 13→ 18 is 4 a 5 cm naar op de lijn 13a→ 12. 
29. Trek vanuit punt 18 een haakse lijn op de hulplijn van punt 7→ 16. Teken de lijn 

verder door buiten de hulplijn. 
30. Meet de afstand van punt 18 naar deze hulplijn en zet dezelfde afstand van de 

hulplijn naar buiten weer uit. Dit is punt 19.
31. Verbind punt 13 en 19 met een gebogen lijn vloeiend met de lijn van de kop.
32. 16→ 20 is 0,5 cm.
33. Verbind 18→ 20→ 17. 
34. Verbind 19→ 9→ 17.
35. Teken tussen 18→ 20 en 19→ 9 een licht gebogen lijn met een bolling tot 0,5cm.
36. Meet in de armsgatronding van het VP van MIP naar punt 11.
37. Zet deze afstand uit op de armsgatronding van de mouw, van MIP richting punt 12. 

Dit is punt 22.
38. Meet de afstand vanaf 3a. (Waar de verhoogde hulplijn de lijn MIP-15 kruist) naar 

punt 22.
39. Zet deze afstand uit van punt 15 naar rechts. Dit is punt 23.
40. Zet deze afstand ook vanaf punt 5 naar rechts, punt 24 ontstaat
41. Verbind 22-23-24, dit is de onderarmnaad.
42. Spiegel de onderarmnaad links van de de lijn MIP -15 -5.
43. Spiegel ook het gebogen stukje tussen MIP en 22 punt.
44. Meet bij VP van MIP → punt Z. Zet deze afstand van MIP op de armsgatronding uit.
45. Meet op het ZP en AP de afstand tussen Z en het AMI.
46. Zet deze afstand + 0,5 cm vanaf Z op de armsgatronding naar boven uit.
47. Controleer of de mouw niet meer als 10% groter is als het armsgat.  
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Controle mouwkop colbertmouw

Controleer de mouwkop: 
meet de bovenmouw op: van het lage hoekpunt links van punt 3 tot het hoge hoekpunt nr 
19.
Meet de ondermouw van punt 22 naar 18.
Tel deze getallen bij elkaar op en vergelijk hen met de armsgatomtrek.

Deze afstand mag niet groter zijn dan 5 tot 10% van de AO. De mouw moet iets groter zijn 
om mooi over de schouderkop te laten vallen, maar niet zo groot dat er plooien ontstaan.

Is de afstand langer. Kan je twee dingen doen om dit op te lossen. De mouw kan versmalt 
worden, of de mouwkop kan lager getekend worden.

Mouw smaller maken
Controleer de breedte van de bovenarm door in het patroon, in het midden van de 
elleboog en oksel de mouwbreedte te meten. Meet de breedte van de biceps op 
ondermouw en de bovenmouw. Tel dit bij elkaar op en vergelijk getal met de gewenste 
breedte. 
Meet ook bij het model de biceps op.
Is er genoeg ruimte om de mouw te versmallen, dan gaan we als volgt te werk:

1. Voorbeeld: de AO= 40,5, maar de opgemeten mouwkop is 46. Het mooiste is om de 
mouwkop 43 cm te maken. We halen 3 cm weg.

2. Trek nu eerst de ondermouw over. Dee blijft onveranderd.
3. Teken een lijn vanuit punt 10 verticaal naar beneden. 
4. knip deze lijn.
5. Markeer vanuit punt 10, 1,5 cm naar links, en 1,5 cm naar rechts.
6. Leg de mouw bij elkaar op deze punten, terwijl het onderste punt gelijk blijft. Er 

wordt er als het ware een driehoek weggehaald.
7. Plak de mouw vast, en controleer de mouwkop nogmaals.

Mouwkop verlagen
Wanneer de breedte van de mouw correct is, dan kunnen we de mouwkop verlagen.

1. Voorbeeld: de AO= 40,5, maar de opgemeten mouwkop is 46. Het mooiste is om de 
mouwkop 43 cm te maken. We halen 3 cm weg.

2. Verlaag punt 10 met 3 cm, en trek een nieuwe gebogen lijn tussen MIP en AMI via 
het verlaagde punt 10.

3. Meet de mouwkop nogmaals op. Is de mouwkop nu te kort. Maak de lijnen iets 
boller, of verlaag punt 10 met minder centimeters.
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Patroon aanpassen voor schoudervulling

Als er schoudervullingen in het kledingstuk worden verwerkt, dan moet zowel de mouw als
de schouder in het voor- achterpand aangepast worden. De schouders worden ieder met 
de helft van de schoudervulling hoogte verhoogd. Kijk ook goed naar de toille wat nodig is,
zit de colbert strak op de schouder? Of juist ruim? De mouwkop wordt verhoogd met de 
hele hoogte van de schoudervulling.
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Revers kraag

1. Verbreed de hals bij het voorpand
op de schouder 1 cm, zet alleen
een markeerpunt dit is punt 1.

2. Verbreed de hals bij het
achterpand op de schouder 1 cm
dit is punt 1a, deze afstand moet
het zelfde zijn als op het
voorpand.

3. Verdiep de achterhals 0,5 cm is
punt 5a, dit is de helft van de schouder.

4. Teken de hals van het achterpand bij tussen 1a en 5a, zorg
dat het begin van de lijn haaks op M.A. lijn staat.

5. Trek de schouderlijn door aan de halskant.
6. 1-2 is de staanderbreedte 1.5 a 2 cm, meestal 2 cm.
7. Bepaal de plaats van de bovenste knoop, dit is punt k. De

bovenste knoop bepaald het einde van de breuklijn.
8. Teken de overslag, minimaal ½ knoopbreedte + 0.5 cm,

parallel aan de M.V. lijn van de zoom tot de bovenste
knoop, dit is punt B.

9. B – 2 is de breuklijn, trek de breuklijn bij punt 2 ongeveer
10 cm verder door. De breuklijn is de lijn waarop de kraag
en revers omvallen. Een goed getekende en genaaide
reverskraag valt vanzelf goed om

10. Schets de revers en kraag op het pand.
11. Spiegel de revers in de breuklijn.
12. Het naadje tussen kraag en revers wordt de spiegelnaad

genoemd, trek dit 1,5 a 2cm door achter de breuklijn, dit is
punt 4.

13. 1-4 is de nieuwe halslijn

1-5 is 1a-5a van het achterpand. Zet dit vanuit 1 zo uit dat
punt 5 precies op de breuklijn komt.

14. 1- m is 4 a 5 cm.
15. Trek een cirkelboog vanuit punt 5 met als draaipunt m.
16. 5-6 is kraagbreedte min 1 cm = 5 cm voor de

schuinstelling van de kraag. De kraagbreedte is de
staanderbreedte (hier 2cm) + de hoogte van de kraag of
legger (hier 4 cm)

17. Trek een vloeiende lijn van 6 naar m.
18. Vanuit punt 6 een haakse lijn naar boven (links)
19. 6-7 is de staanderbreedte.
20. 7-8 is de kraaghoogte (legger).
21. Vanuit punt 7 een haaks lijntje van 1.5 a 2 cm naar beneden.
22. Vanuit punt 8 een haaks lijntje van 1.5 a 2 cm naar beneden.
23. Teken de breuklijn van 7 naar 3, parallel met de lijn 6- m.
24. Teken de rest van de kraag.
25. Geef een markeerpunt op de revers waar de kraag begint: punt 9.
26. Let op de kraag is rechts van punt 1 over het voorpand heen getekend, neem de 

kraag en voorpand altijd apart over.l
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* Hals uitdiepen en verbreden:
Bij een colbert en mantel moet de hals altijd uitgediept worden.
Schouder : van voor en achterpand:1 a 1,5 cm. Of bij de speciale
kragen zoveel je wilt. 
Middenachter: de helft van de schouderverdieping, maximaal o.5 cm dit i.v.m. afstaan 
van de kraag middenachter. Bij uitzonderingen nooit meer dan 1.5 cm.

*Schuinstelling
De schuinstelling van de kraag is bepalend voor de valling van de kraag. De schuinstelling 
is minder voor een opstaande kraag ( de kraag word rechter) en meer voor een 
platliggende kraag ( de kraag wordt ronder). De schuinstelling heeft invloed op de lengte 
van de buitenlijn. Bij een hoog gesloten kraag ( boven de buste hoogte) heb je meer 
buitenlengte en een rondere kraag nodig. Je kunt dan bijvoorbeeld kraagbreedte min 0 a 5 
cm nemen. Hierdoor krijg je meer buitenlengte. Eindigt je revers laag dan mag de 
buitenlengte korten zijn. Bijvoorbeeld kraagbreedte min 1,5 cm. Hierdoor wordt de 
schuinstelling minder en de buitenlengte korter. 
Het is verstandig om voordat je het patroon uitwerkt het voorpand, revers en kraag over te
nemen en op de pop te checken of de valling en het uiterlijk goed is.
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Sjaalkraag

1. Verbreed de hals* bij het
voorpand op de schouder 1 cm,
zet alleen een streepje dit is
punt 1.

2. Verbreed de hals bij het
achterpand op de schouder 1
cm dit is punt 1a, deze afstand
moet het zelfde zijn als op het
voorpand.

3. Verdiep de achterhals 0.5 cm
punt 5a, dit is de helft van de schouder.

4. Teken de hals van het achterpand bij tussen 1a en 5a,
zorg dat het begin van de lijn haaks op de M.A. lijn staat.

5. Trek de schouderlijn door aan de halskant.
6. 1-2 is de staanderbreedte 1.5 a 2 cm.
7. Bepaal de plaats van de bovenste knoop, dit is punt k.

De bovenste knoop bepaal het einde van de breuklijn.
8. Teken de overslag, minimaal ½ knoopbreedte + 0.5 cm,

parallel aan de M.V. lijn van de zoom tot de bovenste
knoop, dit is punt B.

9. B-2 is de breuklijn, trek de breuklijn bij punt 2 ongeveer
10 cm verder door. De breuklijn is de lijn waarop de
sjaalkraag omvalt. Een goed getekende en genaaide
sjaalkraag valt vanzelf om.

Schets de sjaalkraag op het pand.
10. Spiegel de sjaalkraag in de breuklijn.
11. Lijn 1-m is 4 cm lang en loopt evenwijdig aan de

breuklijn 2-B.
12. 1-5  is 1a-5a van het achterpand. Zet dit vanuit 1 zo

uit dat punt 5 precies op de breuklijn uitkomt.
13. Trek een cirkelboog vanuit punt 5 met als draaipunt m.
14. 5-6 is kraagbreedte min 1 cm = 5 cm voor de

schuinstelling* van de kraag. De kraagbreedte is de
staanderbreedte (hier 2 cm) + de hoogte van de
kraag of legger (hier 4 cm).

15. Trek een vloeiende lijn van 6 naar m.
16. vanuit punt 6 een haakse lijn naar boven (links).
17. 6-7 is de staanderbreedte.
18. 7-8 is de kraaghoogte (legger).
19. Vanuit punt 7 een haaks lijntje van 1.5 a 2 cm naar

beneden.
20. Vanuit punt 8 een haaks lijntje van 1.5 a 2 cm naar

beneden.
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21. Teken de breuklijn van 7 naar 3, parallel met de lijn 6-m.
22. Teken de rest van de kraag.
23. Trek een lijn vanuit m haaks op de buitenkant van de kraag, voor

 de onderkraag.

Let op de onderkraag is rechts van punt 1 over het voorpand heen getekend. 
Neem de onderkraag en het voorpand over (afb 3).

24. teken het beleg zoals op (afb 4) aangegeven.
25. Neem het beleg over en maak een naadje ruim onder het einde van de 

breuklijn, i.v.m. het stofverbruik.

* Hals uitdiepen en verbreden:
Bij een colbert en mantel moet de hals altijd uitgediept worden.
Schouder : van voor en achterpand:1 a 1,5 cm. Of bij de speciale kragen zoveel je wilt. 
Middenachter: de helft van de schouderverdieping, maximaal 0.5 cm dit i.v.m. afstaan 
van de kraag middenachter. Bij uitzonderingen nooit meer dan 1.5 cm.* Hals uitdiepen 
en verbreden:
Bij een colbert en mantel moet de hals altijd uitgediept worden.
Schouder : van voor en achterpand:1 a 1,5 cm. Of bij de speciale kragen zoveel je wilt. 
Middenachter: de helft van de schouderverdieping, maximaal 0.5 cm dit i.v.m. afstaan 
van de kraag middenachter. Bij uitzonderingen nooit meer dan 1.5 cm.

* Schuinstelling
De schuinstelling van de kraag is bepalend voor de valling van de kraag. De schuinstelling 
is minder voor een opstaande kraag ( de kraag word rechter) en meer voor een 
platliggende kraag ( de kraag wordt ronder). De schuinstelling heeft invloed op de lengte 
van de buitenlijn. Bij een hoog gesloten kraag ( boven de buste hoogte) heb je meer 
buitenlengte en een rondere kraag nodig. Je kunt dan bijvoorbeeld kraagbreedte min 0 a 5 
cm nemen. Hierdoor krijg je meer buitenlengte. Eindigt je revers laag dan mag de 
buitenlengte korten zijn. Bijvoorbeeld kraagbreedte min 1,5 cm. Hierdoor wordt de 
schuinstelling minder en de buitenlengte korter. 
Het is verstandig om voordat je het patroon uitwerkt het voorpand, revers en kraag over te
nemen en op de pop te checken of de valling en het uiterlijk goed is.
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Uitwerking kraag en revers

De kraag en revers hebben extra ruimte nodig om goed
om te kunnen vallen en ezelsoren te voorkomen. Deze
ruimte wordt ook wel stolp of rolwijdte genoemd
Afhankelijk van de stof dikte varieert de ruimte van 0.3 tot
0.7 cm. 
Het wordt zoals in het voorbeeld aangetekend aan de punt
van de revers. 
Ook wordt aan de bovenkant van de kraag extra ruimte
aangetekend, dit wordt dan de bovenkraag

Beleg: 
Neem de volgende markeerpunten over:
– Einde breuklijn
– Einde kraag op de spiegelnaad

Voorpand:
Neem de volgende lijnen en punten over:
– Breuklijn
– Middenvoor
– Plaats van de knopen
– Einde breuklijn 
– Einde kraag op de spiegelnaad
– Het m punt

Knippen van de onderkraag
Neem de onderkraag helemaal over (gespiegeld en al), geef markeerpunten voor MA aan 
de boven en onderkant, geef ook markeerpunten op de schouder, en het m punt. Knip de 
onderkraag bij voorkeur schuin van draad.

Knippen van de bovenkraag
Neem de onderkraag over, teken ongeveer 0,5cm ruimte aan de bovenkant van de kraag. 
Geef markeerpunten voor MA aan de boven en onderkant, geef ook markeerpunten op de 
schouder. Knip de bovenkraag schuin van draad.

22 © Copyright MODELESSEN



23 © Copyright MODELESSEN



Voering

voorpand
1. Neem het voorpand over. We willen zo min mogelijk naden in de voering, verplaats 

daarom de coupenaad naar de zijnaad:
2. Trek vanuit het bustepunt, evenwijdig met de BW-lijn een lijn naar de zijnaad.
3. Meet vanuit dit punt 3 cm naar beneden.
4. Verbind dit punt met het bustepunt.
5. Knip deze lijn in en leg de coupenaad in de schouder dicht.
6. Kort de coupenaad in met 2cm in.
7. Teken de beleglijn in: op de schouder 5cm breed, en aan de onderkant 7cm breed. Trek 

een rechte lijn vanaf de onderkant naar boven tot de bovenste knoop. Vervolg de lijn in 
een bocht richting het gemarkeerde schouderpunt. 

8. Teken de rolwijdte (extra ruimte) aan de revers. Zie uitwerking revers 
9. Knip de beleglijn door. Zodat er een apart patroon ontstaat.
10. Teken aan het beleg 4 cm zoom en rondom 1 cm naad.
11. Teken aan het voering-voorpand rondom 1 cm naad. Aan de zoom aan de kant van het 

beleg 4 cm naad en aan de zijkant 1 cm naad. Verbind dit met een diagonale lijn.

Achterpand
1. Neem het achterpand over. En verplaats de coupenaad in de schouder:
2. Teken een haakse lijn op de onderste lijn van de coupenaad in het armsgat.
3. Knip deze lijn in en leg de coupenaad van het armsgat dicht.
4. Kort de coupenaad in tot 9cm.
5. Geef aan de bovenkant van de MA naad 2 cm extra ruimte  aan.
6. Verbind dit punt met een diagonale lijn met de onderkant van het MA
7. Geef aan de bovenkant de eerste 5 cm. Hier wordt de plooi gestikt
8. Teken rondom het patroon 1 cm naad (eventueel is het mogelijk om het MA op de 

stofvouw te leggen, dan hoeft hier geen naadwaarde)
Geef aan de oom ook 1cm naad aan.

Zijpand
1. Neem het zijpand over
2. Teken aan de onderkant 1cm zoom en rondom 1 cm naadwaarde.
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mouwvoering

Neem de onder en
bovenmouw apart van
elkaar over
Geef op de kopieën de
ellebooglijn, punt Z, het HP
(hoogste punt), MIP en AMI
aan.

Ondermouw
1. Neem de ondermouw over.

Markeer het AMI, punt Z en
de ellebooglijn

2. Trek door punt Z een lijn
naar beneden haaks op de
ellebooglijn. En meet hier 2
cm naar boven. Dit is punt
Z1.

3. Noem de hoek van het lage
deel van de mouw punt A.

4. bij punt A gaan we ook 2 cm
naar boven. Punt A1
ontstaat.

5. De hoge hoek van de mouw
is punt B.

6. Meet bij punt B 1,3cm naar
boven. Punt B1 ontstaat. 

7. Verbind deze nieuwe punten
met vertikale lijnen met het
pand.

Bovenmouw
1. Neem de bovenmouw over op patroonpapier waar je doorheen kan kijken. Markeer 

het MIP, de ellebooglijn en het HP (hoogste punt)
2. Geef aan de lage hoek van de bovenmouw punt A aan en aan.
3. De hoge hoek noem je punt B.

Leg de gekopieerde bovenmouw op de originele mouw met de hoogste punt op 
elkaar.

4. Het HP is ons draaipunt. Draai nu het kopie naar rechts totdat er tussen punt A en 
het originele hoekpunt 2cm ontstaat. Let op de het HP nog steeds op hetzelfde punt
ligt

5. Neem de ronding van het origineel over tot punt A1.
6. Draai nu de bovenmouw de andere kant op.
7. Zorg dat er tussen punt B en het originele hoekpunt 1,3 cm ligt. Neem de originele 

lijn over. En noem het nieuwe hoekpunt punt B1.
8. Meet bij de zijkant van de ellebooglijn 0,5 cm naar buiten aan beide kanten.
9. Verbind dit punt met A1 en de zoom.
10. Aan de andere kant verbind je het nieuwe elleboogpunt met B1 en de zoom.
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Maatbereken voor mantel

Hoofdmaten, deze worden gemeten :
TW: Taillewijdte
HW: Heupwijdte
BW: Bovenwijdte
LL: Lichaamslengte
ML: Mouwlengte 

Meet van de schouderknobbel over de elleboog (licht gebogen) naar de pols.

RH Rughoogte 1/10 BW + 10 ,5 cm
RL Ruglengte   ¼  LL -1
HD Heupdiepte RH + RL
GL Gehele lengte  Eigen keuze
SP Halsspiegel     1/ 10 van de ½ BW +2

BD Bustediepte     *80 - 95 cm BW     →  ¼Bw + 5 cm
                  *96 – 115 cm BW   → ¼Bw + 4 cm
                    *116 – 146 cm BW → ¼Bw + 3 cm
     
VL Voorlengte *80- 95       cm BW →    RL+ 3,5 a 4 cm
                      *91-100      cm BW →   RL+ 4 a 4,5 cm
                     *101-110    cm BW→  RL+ 4,5 cm  + 1/10 overmaat
                     *111- 120   cm BW→ RL+ 5 cm     + 1/10 overmaat
                     *121- 130   cm BW→ RL+ 5,5 cm  + 1/10 overmaat
                     *Vanaf 131 cm Bw → RL+ 6 cm     + 1/10 overmaat
1/10 overmaat= 1/10 van aantal centimeters boven de 100  centimeter BW

RB        Rugbreedte     1/8 BW + 5,5 cm

ADI Armsgatdiameter   1/8 BW-  1,5 cm 

BB Borstbreedte          ¼ BW –    4 cm

Controle ½ BW → RB + ADI + BB

Shouderbreedtetabel
Bw 80    84  88    92   96   100   104   110 116    122  128    134  Schbr

11,8 12  12,2 12,4 12,6  12,8  13  13,3 13,6 13,9 14,2 14,5

Toegift  Tabel voor de mantel
Aansluitende toegift voor 
mantels 

Normale toegift 

RH 

RB

3-4 

1,5 – 2 

4-5 

2-2,5 
ADI

BB

3,5-4,5 

2

4,5 -5,5 

2
½ 
BW

7- 8,5 8,5
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Voorbeeldmaten

LL    lichaamslengte    168 cm
BW  bovenwijdte         88 cm
TW  taillewijdte         72 cm 
HW   heupwijdte        97 cm
ML    mouwlengte       60 cm
RH    rughoogte         19,8 cm + 3 cm= 22,3cm
RL    ruglengte             41 cm
HD     heupdiepte        62,8 cm
GL      gehele lengte       100 cm 
SP      halsspiegel        6,4 cm
BD    bustediepte       27 cm
VL    voorlengte          45 cm
RB    rugbreedte        16,5 cm + 1.5 cm = 18 cm
ADI   armsgatdiameter 9,5 cm +  3.5 cm = 13  cm
BB    borstbreedte        18 cm + 2 cm = 20 cm

Controle ½ BW: 44 cm + 7 cm = 51 cm

GRONDOPSTELLING MANTEL

1. Trek een opzetlijn recht op je papier.
2. 1-2 is de rughoogte ( toegift niet vergeten).
3. 1-3 is de ruglengte.
4. 1-4 is de heupdiepte.
5. 1-5 is de gehele lengte.
6. Trek vanuit deze punten haakse lijnen naar links. De lijn vanuit 1 hoeft niet langer te zijn

dan ongeveer 25 cm.
7. 3-6 is 2cm.
8. 4-7 is 2cm.
9. Trek de MA lijn van 1 naar 6 naar 7.
10. Trek de lijn door tot op de onderste lijn. Dit is punt 8.
11. Op de BW lijn (lijn vanuit punt 2) ontstaat punt 9.
12. 9-10 is de rugbreedte (toegift niet vergeten).
13. 10-11 is 2/3 ADI (incl. toegift).
14. 11-11a is 10 cm tussenruimte.
15. 11a-12 is 1/3 ADI  (incl. toegift).
16. 12-13 is de borstbreedte (toegift niet vergeten).
17. Controle: 13-9 is ½ BW + toegfiten + 10 cm tussenruimte.
18. 13-14 is 1/10 BW + 1 a 1.5 cm.
19. Trek nu verticale lijnen door deze punten. Vanuit punt 11 en 11a alleen naar beneden en

vanuit 10,12,13 en 14 naar boven en beneden.
20. 1-15 is de halsspiegel + 0 a 0.5 cm.
21. 15-16 is 2cm haaks omhoog.
22. Je kunt nu de halslijn intekenen tussen 1-16.
23. 17-18 is 1 a 1.5cm.
24. Teken de schouderlijn van 16 naar 18.
25. 16-19 is de schouderbreedte (zie de tabel) + 1,5 cm toegift + 1 cm extra ruimte om in 

te werken. Trek de lijn 16-18 door tot dat deze even lang is.
26. Deel de lijn 10-18 door de helft. Dit is punt 20.
27. Trek vanuit dit punt een evenwijdige lijn met de BW lijn. Teken deze lijn tot 1 cm buiten 

punt 20. Dit is punt 21.
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28. Verdeel het stuk 20-10 door de helft. Dit is punt 22.
29. Meet vanuit dit punt haaks 1.3 cm naar links. Dit is punt 23.
30. Teken het achterarmsgat in van punt 19 naar 21 en naar 23 naar 11.
31. Teken in de rug ter hoogte van punt 21 een coupenaad van 1.5 cm. Deze coupenaad is 

ongeveer 10 cm lang.
32. 12-24 is gelijk aan 10-22.
33. 12-MIP is ¼ ADI (incl. toegift). 
34. 12-25 is gelijk aan 10-18 min 2 cm.
35. 26 is het kruispunt van de taillelijn en de verticale lijn uit punt 14.
36. 26-27 is de voorlengte.
37. 27-28 is de bustediepte.
38. Trek nu een cirkelboog vanuit punt 25 met als draaipunt 12.
39. Trek nu een cirkelboog vanuit punt 27 met als een draaipunt 28.
40. Zet uit vanaf punt 25 op de cirkelboog: 1/10 van ½ BW. Dit is punt 29.
41. Meet de schouderlijn 16-19 van het AP. Zet deze afstand min 1 cm uit vanuit punt 29 tot

op de cirkelboog uit punt 27. Dit is punt 30.
42. Trek een hulplijntje van 29-24. Halveer deze lijn en ga op dit punt 1 cm naar links.
43. Je kunt nu het voorarmsgat intekenen van 29 via de hulplijn naar 24 naar 11.
44. Trek vanuit punt 27 een haakse lijn op de MV lijn. Dit is punt 31.
45. 31-32 is de halsspiegel + 0 a 0.5 cm (hetzelfde als van 1-15 in het AP).
46. 31-33 is de halsspiegel + 1.5 a 2cm.
47. Trek vanuit 31 naar 12 een hulplijn en zet hier de halsspiegel + 0.5 a 1 cm op uit.
48. Teken de voorhals in van 32 naar 33.
49. Meet de afstand 32-27 en zet dit uit van 30 richting 29. Dit is punt 34.
50. Trek een lijn van 34 naar punt 28 en meet deze afstand op.
51. Zet deze afstand uit van 28 richting punt 27. Dit is punt 35.
52. Verbind 32 met 35.
53. 36-37 is ¼ TW.
54. 37-38 is ½ TW + 6 a 10 cm (tussenruimte niet mee meten).
55. Meet de afstand 38-6. Dit is het teveel aan TW.
56. Punt 39 en 39a worden 1 a 1.5 cm van het teveel aan TW weggehaald. Dit zijn de 

punten 40 en 40a. Ga hiervoor bij punt 39 en 39a 1cm omhoog en 1 a 1,5 naar binnen.
57. Het resterende teveel aan TW kan eventueel in een coupenaad in het AP weg worden 

genomen. Meet hiervoor vanaf punt 6 naar links 1/3 rugbreedte + 2 cm, vanaf dat punt 
naar boven en onder 15 cm lang.

58. 42-43 is de afstand 36-37 + 2 cm.
59. 43-44 is ½ HW + 5 a 8 cm (tussenruimte niet mee meten).
60. Meet de afstand 7-44. Dit is het tekort aan HW.
61. Punt 45 en 45a liggen op het kruispunt van de heuplijn en de verticale lijnen uit punt 11-

11a.
62. Bij punt 45 en 45a wordt de helft van het kort erbij getekend. Dit zijn de punten 46 en 

46a.
63. De afstand 37-41 en 43-47 kan eventueel in een coupenaad rond punt 26 en 48 worden 

weggenomen. 
64. Punt 49 en 49a liggen op het kruispunt van de onderlijn uit punt 5 en de verticale lijnen 

uit punt 11 en 11a.
65. Ga bij punt 49 en 49a 2 a 3 cm naar buiten. Dit zijn de punten 50 en 50a.
66. Je kunt nu zijnaden intekenen. Trek een rechte lijn tussen de punten 11-40 en 11a-40a. 

Teken een heupronding tussen de punten 40-46 en 40a-46a. Teken een rechte lijn tussen
de punten 46-50 en 46a-50a.

67. 47-51 is 0,7 cm naar links op de heuplijn.
68. Trek een lijn vanuit punt 33 over punt 51 naar de onderlijn.
69. De afstand 41-51 is de afstand 6-8 + 0.5 cm.
70. Teken tussen punt 52 en 50a een licht gebogen lijn, de hoeken 52 en 50a moeten haaks 

zijn. Teken bij punt 50 een haakse hoek. Trek vervolgens een parallelle lijn (ong 10 cm) 
onder de zoom, richting MV. Het kruispunt met MV is punt 52.

71. De schoudernaad wordt 1cm verplaatst. Teken hiervoor de schouder van het VP 1 cm 
lager en van het AP 1 cm hoger.
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Voorbeeldmaten

AH  armsgathoogte        39 cm
AO  armsgatomtrek       47 cm
ADI armsgatdiameter   13 cm 
ML   mouwlengte           60 cm 
PW   polswijdte              26 cm
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Grondopstelling mantelmouw

1. Trek een verticale lijn.
2. 1-2 is 2/10 ADI + 0.5 a 1.5cm.
3. 1-3 is ½ AH.
4. 2-4 is de mouwlengte.
5. 4-5 is 2 a 2.5 cm naar boven meten.
6. 3-6 is de helft van de afstand 3-5 min 1 cm.
7. Trek haakse lijnen vanuit al deze punten behalve punt 1 en punt 5
8. 3-MIP is ¼ ADI (als in het VP).
9. Meet vanuit MIP een schuine lijn naar punt 2 :halve AO- 0 a 1 cm. Dit is punt 7.
10. Trek vanuit 7 een haakse lijn naar beneden. Hierdoor ontstaan de punten 8 + 9.
11. 2-10 is de helft van de afstand 2-7 plus 1 cm.
12. Punt 11 ligt in het midden van 2-10.
13. 3-12 is de helft van de afstand 3-8 min 1 cm.
14. Meet vanuit 7 naar beneden ¼ ADI + 0.5 cm. Dit is punt 13.
15. Trek een lijn vanuit MIP naar punt 11.
16. Punt 14 ligt op de helft van deze lijn.
17. Trek een lijn van punt 10 naar 13.
18. Ga op deze lijn 0.5 cm naar binnen. Dit is punt 13a.
19. Trek vanuit 13a een lijn naar punt 12.
20. Trek tussen punt 3 en 12 een hulplijntje 0.5 cm hoger als de lijn uit punt 3.
21. Je kunt nu de kop intekenen.
22. 6-15 is 1 a 1.5 cm.
23. 5-16 is 1 a 1.5 cm.
24. 9-17 is 1 a 1.5 cm.
25. Meet vanuit punt 16 schuin naar de lijn vanuit punt 4 de halve PW. Dit is punt 18.
26. Verbind MIP-15-16.
27. Verbind 13-17-18.
28. MIP-19 is dezelfde afstand als MIP-11a van het VP.
29. Meet de afstand 3a-19.
30. Meet deze afstand uit van 15 naar 20 en van 16 naar 21.
31. Verbind punt 19-20-21. Dit is de ondermouwnaad.
32. Meet van punt 19 richting punt 13 de afstand 23-11 van het AP + 0.5 cm. Dit is het 

mouwinzetpunt van het AP.
33. Spiegel de linkerkant van de ondermouw. Zet afstand 3a→19 naar links uit. Punt 22 

ontstaat
34. 15→23 = dezelfde afstand als 15→20. 
35. 16→24 = dezelfde afstand als 16→21.
36. Spiegel ook de gebogen lijn van 20→MIP
37. Meet de afstand 21 naar beneden tot de schuine lijn 16→18.
38. Zet deze afstand uit van 24 naar beneden, als een soort hoekje. Verbind de punten 

mip, 22, 23, 24 en 16. zoals in het voorbeeld.
39. Vouw het blad dubbel op de lijn 13→17. En kopieer de rechterkant van de mouw Via 

de punten: 13→17→18→21→20→19→AMI en 13.
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Controle mouwkop mantelmouw

Controleer de mouwkop; meet vanuit punt 22 over de ronding naar rechts. Deze afstand mag 
niet groter zijn dan 5 tot 10% van de AO. De mouw moet iets groter zijn om mooi over de 
schouderkop te laten vallen, maar niet zo groot dat er plooien ontstaan.

Is de afstand langer. Kan je twee dingen doen om dit op te lossen. De mouw kan versmalt 
worden, of de mouwkop kan lager getekend worden.

Mouw smaller maken
Controleer de breedte van de bovenarm door in het patroon, in het midden van de elleboog en 
oksel de mouwbreedte te meten. 
Meet ook bij het model de biceps op.
Is er genoeg ruimte om de mouw te versmallen, dan gaan we als volgt te werk:
1. Voorbeeld: de AO= 40,5, maar de opgemeten mouwkop is 46. Het mooiste is om de 

mouwkop 43 cm te maken. We halen 3 cm weg.
2. Teken een lijn vanuit punt 10 verticaal naar beneden. 
3. knip deze lijn.
4. Markeer vanuit punt 10, 1,5 cm naar links, en 1,5 cm naar rechts.
5. Leg de mouw bij elkaar op deze punten, terwijl het onderste punt gelijk blijft. Er wordt er

als het ware een driehoek weggehaald.
6. Plak de mouw vast, en controleer de mouwkop nogmaals.

Mouwkop verlagen
Wanneer de breedte van de mouw correct is, dan kunnen we de mouwkop verlagen.
1. Voorbeeld: de AO= 40,5, maar de opgemeten mouwkop is 46. Het mooiste is om de 

mouwkop 43 cm te maken. We halen 3 cm weg.
2. Verlaag punt 10 met 3 cm, en trek een nieuwe gebogen lijn tussen MIP en AMI via het 

verlaagde punt 10.
3. Meet de mouwkop nogmaals op. Is de mouwkop nu te kort. Maak de lijnen iets boller, of 

verlaag punt 10 met minder centimeters.
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Knippen van de toille

1. Gebruik de volgende patronen:
Voorpand en beleg met extra ruimte revers
Uitwerking voering
Voorpand, zijpand, en achterpand: vergeet de Markeerpunten niet 

2. mouw en mouwvoering, noteer MIP en AMI.
3. Leg je stof dubbel met de zelfkanten op elkaar.
4. Strijk je stof.
5. Speld de patroondelen op de stof, let hierbij op de draadrichting.
6. Leg de kraag als dat mogelijk is schuin van draad.
7. Teken met krijt de naadwaarde op je stof:    

Hals                         1 cm
Schouder                 2 cm
Armsgat                 1 cm
Pandnaden     2 cm
MV/MA             1 cm
Kraag                     1 cm 
iMouw                     1 cm 
Zomen                  4 cm
Beleg                   1 cm

8. Knip de patroondelen uit en geef de stiklijnen met krijt aan.
9. Geef de tailelijn, rughoogte en de MV met krijt op de stof aan.

Naaien van de toille

1. Rijg de zakingang plat tegen elkaar aan.
2. Stik het zijpand aan het voorpand.
3. Stik de MA naad.
4. Stik de schoudernaden.
5. Stik de onderkraag in de hals.
6. Stik de belegdelen aan de panden en stik de kraagdelen op elkaar.
7. Strijk alle naden goed uit.
8. Stik de zijpanden aan het achterpand.
9. Stik de onder en bovenmouw aan elkaar.
10. Stik de mouwen in het pand
11. Zoom de mouwen en de onderkant op 4 cm om

Uitwerking zaklijn van klassiek colbert 

Als je een zak wilt maken in een klassiek jasje, kan de deelnaad niet doorlopen. Dus zal je 
eerst de zijnaad vanaf het voorpand in moeten inknippen.

1. Vanaf het voorpand knip je de zaklijn in tot de helft van de coupenaad.
2. De lijnen van de de coupenaad leg je op elkaar en stik de coupenaad van het 

voorpand.
3. Rijg de zakranden aan elkaar vast. Maak nu een zak naar keuze op de plaats van 

het rijggaren. Laat eventueel de paspel doorlopen in de zijnaad
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Naaibeschrijving colbert/ mantel

Voorbereiden
1. De stof en de voering voorkrimpen met de strijkbout. Het komt vaak voor dat de stof 

krimpt tijdens het strijken of plakken van de versteviging. Verschillende stoffen hebben 
vaak ook een verschillend krimpingspercentage. Door het voorkrimpen voorkom je 
problemen.

2. Stof met de goede kanten op elkaar dubbel leggen. Zorg ervoor dat de zelfkanten op 
elkaar liggen.

3. Patroondelen zo voordelig mogelijk op de stof leggen, let hierbij wel op de 
draadrichting! Als de stof vleug heeft worden alle patroondelen in dezelfde richting op 
de stof gelegd.

4. Na het vastspelden alle naadtoegiften en coupenaden met krijt aangeven. 
Naadtoegiften aan de onderkant van de mouwdelen en de panden 4 cm.

5. Knip de voering op dezelfde manier met naadtoegiften aan de onderkant van de 
mouwdelen en de panden van 1 cm.

Verstevigen
6. Knip de plakbare versteviging van het voorpand met 0,75 naad. Let bij geweven 

versteviging op de draadrichting.
7. Plak de versteviging met de plakpers op het voorpand. Let op dat de versteviging met 

de plakkant op de stof ligt.
8. Verstevig de bovenkraag.
9. Verstevig eventueel een gedeelte van de mouwkop.
10. Verstevig de belegdelen.

Stikken
11. Begin met de band erin plakken in de voorschouder op de maat van het patroon.
12. Begin met het stikken van de coupenaad in het voorpand.
13. Rijg de zakingang plat tegen elkaar aan.
14. Maak eventueel de strookzak.
15. Stik het zijpand aan het voorpand.
16. Maak de paspelzakken.
17. Stik de MA naad.
18. Stik de schoudernaden.
19. Stik de onderkraag in de hals.
20. Stik de bovenkraag aan de belegdelen.
21. Stik de voering op dezelfde manier.
22. Stik de voering aan de belegdelen en de bovenkraag.
23. Stik de belegdelen aan de panden en stik de kraagdelen op elkaar.
24. Keer het geheel en strijk alle naden goed uit.
25. Put de revers en belegranden eventueel door voor luxere uitstraling .
26. Stik de zijpanden aan het achterpand.
27. Stik de voeringzijpanden aan het voeringsachterpand.
28. Stik de onder en bovenmouw aan elkaar.
29. Maak  indien aanwezig de mouwsplitten.
30. Stik de mouwen in het pand
31. Zet de schoudervullingen en de kopwatten met de hand vast.
32. Stik de voering mouwen.
33. Stik de voering mouwen in het voeringpand. 
34. Stik de onderkant en de mouwen van de voering aan het pand
35. Open de naad van de mouwvorig in de ondermouw open voor +- 10 cm
36. keer het jasje 
37. Naai de naad met de hand weer dicht
38. Maak de sluiting.
39. Pers het jasje af.
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Paspelzak 

patroon
1. Bepaal de positie van de zak op de jas (of colbert) of knip voor het voorbeeld een 

pand op A4 formaat.
2. Markeer de zakingang. Voor ons voorbeeld 15 cm breed.
3. Teken hiervoor een lijn van 13 cm. Met aan beide kanten een driehoek van 1cm 

lang. geef de zak aan met dit teken.  >----< zie afbeelding
4. Teken de patroondelen volgens die bovenstaande tekening. (voor een andere maat 

zakingang zorg dat de paspels en zakken altijd 6 cm breder zijn dan de zakingang)
5. maak de buitenzak van buitenstof. En de binnenzak van voering.
6. Wil je een grotere of kleinere zakingang, verbreed of versmal dan ook de zakdelen 

en paspel met hetzelfde getal

Uitvoering
1. Geef met rijgdraad of een stofmarkering aan waar het

paspelzak komt te zitten.
2. Knip een stuk vlieseline van 8 cm bij 18 cm.
3. Strijk het stuk vlieseline achter op het pand rondom waar de

zakingang is gemarkeerd.
4. Plaats de paspels boven en onder het rijgdraad met de goede

kant naar beneden op de buitenkant van de stof
5. Markeer vanaf de zakopening een afstand van 0,7 cm exact

tot het uiterste punt van de  de driehoek-markering.
6. Stik vervolgens de paspel op het pand exact tot deze

markering.
7. Knip de zakingang markering open op het pand. Let op dat  je

niet te ver knipt! (tot op 1 mm van de naad)
8. Vouw de paspel nu door de zakopenining, duw ook de

driehoekjes in de hoeken naar buiten. Strijk de paspels plat om de
naad heen.

9. Check of de driehoekjes goed naar buiten zitten en stik deze aan
de stof van de paspel vast zie voorbeeld. Doe dit zo dicht mogelijk
aan de naad.

10. Rijg de zakingang dicht.
11. Stik de paspel rondom vast in de naden. 
12. Stik de binnenzak van de voering aan de onderste paspel, stik voetjebreed langs de 

paspel de naden vast. 
13. Stik de buitenzak op de bovenste paspel vast.
14. Stik de zakken op elkaar vast op 1 cm vast.
15. De paspelzak is af.
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Paspel-klepzak

Patroon
1. Bepaal de positie van de zak op de jas (of colbert)

of knip voor het voorbeeld een pand op A4 formaat.
2. Markeer de zakingang. Teken hiervoor een lijn van 12 cm. Met

aan beide kanten een driehoek van 1cm lang. geef de zak aan
met dit teken.  >----<. zie afbeelding

3. geef dit ook met rijggaren aan op de stof.
4. Teken de patroondelen volgens die bovenstaande tekening
5. knip twee paspels uit buitenstof. 1 klep uit buitenstof, 1 klep uit

voering. En de akdelen (16x22 en 16x20) uit voering
6. Wil je een grotere of kleinere zakingang, verbreed of versmal dan

ook de zakdelen klep en paspels met hetzelfde getal

Uitvoering
1. Verstevig de paspels en klep met vlieseline. Verstevig ook de

zakingang aan de binnenkant met een stuk vlieseline: 18x8 cm
2. vouw de paspels dubbel, met de goede kant naar buiten en strijk 

plat
3. Leg de voering op de goede kant van de klep. Speld de voering aan

de klep en stik de 3 kanten vast laat de bovenkant open. Knip de
hoekjes weg.

4. Draai de klep om en strijk deze plat, de voering mag niet te zien zijn.
5. Stik de klep op 5 mm aan drie kanten door.
6. Leg de paspel aan de goede kant van de klep de naden liggen aan

dezelfde kant. De paspel moet aan beide kanten evenveel uitsteken.
7. Stik de paspel vast op 1 cm
8. Leg de klep en paspel met de goede kant op de buitenkant van je stof. 
9. De uiteinden van de klep moeten op de bovenste paspellijn komen

exact en de hoekjes moeten gelijk zijn met de klep. 
10. Stik vast exact over het stiksel waarmee de paspel op de klep zit.
11. De tweede paspel leg je tegen de de onderkant van de bovenste

paspel aan.
12. Stik de paspel op 1 cm onder de markering vast, de stiksels moeten

even lang zijn en evenwijdig doorlopen. 
13. knip de zakingang-markering op stof aan de in het pand door.
14. Knip ook de hoekjes in precies tot op 1mmm van het stiksel.
15. Haal de paspels en klep door de ingeknipte lijn naar binnen. 
16. Duw de uiteindes van de paspels weg en je ziet nu een klein

driehoekje stof liggen.
17. Stik nu dwars over de paspels en het driehoekje stof. 
18. Stik de binnenzak van de voering aan de onderste paspel precies op

de naden vast. 
19. Stik de buitenzak van stof precies op de naad van de bovenste

paspel vast.
20. Stik dan rondom langs het zakdeel en werk de voering af met de kartelschaar.
21. Stik de zakken op elkaar vast op 1 cm vast. Lock eventueel rondom. De paspel is af
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Strookzak

Patroon
1. Bepaal de positie van de zak op de jas (of colbert) of knip 

voor het voorbeeld een pand op A4 formaat.
2. Bepaal de lengte van je zakingang. In dit geval tekenen we

met een hoek van 45 graden, de zakingang van 12
centimeter lang en geef de zak aan met dit teken.  >----<

3. Teken de patroondelen volgens die bovenstaande tekening 
4. Wil je een grotere of kleinere zakingang, verbreed of versmal

dan ook de zakdelen en strook met hetzelfde getal.

Uitvoering
1. Verstevig de strook. En verstevig de zakingang aan de

binnenkant met een stuk vlieseline: 18x8 cm.
2. Vouw de strook dubbel en stik de zijkanten door op 1 cm. Knip

de hoekjes,  keer de strook en strijk deze plat.
3. Leg de grotere zak aan de bovenkant tegen de ingang aan, aan

de goede kant van de stof. Stik deze op 1 cm van uiterste punt
tot uiterste punt.

4. Leg je strook met daarboven op je kleinere zak tegen de onderste
zakmarkering

5. Deze stik je ook op 0,7cm, let op dat dit overeenkomt met je
markering. Van punt tot punt

6. Knip de gemarkeerde lijn in tot 1 mm van de naad.
7. Draai de onderdelen door het gat naar binnen.
8. Stik aan beide kanten de driehoek die je net hebt uitgeknipt

aan elkaar op de buitenzak 
9. Stik de strook aan beide zijkanten op 1 tot 5mm van de rand

vast op het pand.
10. Naai het zakdeel in het rond vast.
11. Lock rondom de lap
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Zak in zijnaad 

Patroon
1. Knip voor het voorbeeld een A4 papier doormidden in de lengte. Knip er ongeveer 

een strook van 5 cm af. Dit is onze naad. 
2. Geef op het pand of a4 de zakingang aan van 13 cm lang
3. Teken de andere patroondelen volgens die bovenstaande tekening 

Uitvoering
1. Knip het voor en achterpand uit buitenstof.
2. Knip het beleg 2 x uit buitenstof. Leg het patroon hiervoor op

dubbele stof zodat we twee gespiegelde beleggen hebben
3. knip de zakdelen op dubbele stof uit. Gebruik hiervoor een

dunne katoen.

4. geef op de het voor en achterpand de zakingang aan met krijt
5. lock de ronde delen van de beleggen los van elkaar zie

afbeelding 1
6. Plaats het beleg op het zakdeel met de rechte kant naar de

naad. Stik het beleg door in de ronding op het zakdeel in de
lockrand *zie afbeelding 2

7. herhaal dit met het tweede zakdeel en beleg.
8. Lock de zijnaden van de panden los van elkaar
9. lock het rechte deel van de zakdelen los van elkaar *zie

afbeelding 3

10. Leg de zak op het voorpand (grote deel van het a4), met de goede
kanten op elkaar. Zorg dat de rechte naden gelijk zijn. De zak steekt
aan de bovenkant 3 cm uit boven het markeerpunt. En aan de
onderkant 5 cm
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11. Stik de naad op 1cm van de rand vast. Begin en eindig op de zakmarkering *zie 
afbeelding 4

12. herhaal stap 7 en 8 met het achterpand
13. Strijk de naad open en strijk vervolgens de naad

naar de zak toe
14. Leg het achterpand en voorpand op elkaar met de

goede kanten binnen. Vouw de zakken naar buiten
en zorg dat deze exact aansluiten. 
*zie afbeelding 5

15. Vouw de naad bij het voorpand goed dubbel.
Vouw een enkele zak naar het voopand. Stik bij
het voorpand op 0,5 cm van de zakingang
samen met de enkele zak aan het pand vast.
Begin en eindig met een mooie haakse lijn. Zie
afbeelding 6

16. Stik nu de rand zakdelen rondom aan elkaar op 1 cm
afstand exact tot de stiksels waar de zak in hoek
vastgenaaid is. Afbeelding 7

17. Lock de zak rondom.
18. Strijk de naden mooi uit 
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Afpasformulier

Algehele indruk noteer wat je ziet:
Kraag Zit de hals goed? -
Schouders Zit de schouder goed? -
Mouwstand Hangt de mouw goed in het armsgat? -
Borstpartij Zijn er stralingen zichtbaar? -

Zijn er plooien zichtbaar? -
taille Zit de taillelijn op de juiste plaats? -
rugbreedte Zijn er stralingen zichtbaar? -

Zijn er plooien zichtbaar? -
Taillering Zijn er stralingen zichtbaar? -

Zijn er plooien zichtbaar? -
colbertlengte tot op de heup voor klassiek colbert -
mouw mouw tot polsknobbel –
armsgaten plooien of straling te zien onder de oksel – 

Zit de oksel comfortabel? – 
rughoogte ligt de lijn op de juiste hoogte? –
MV Valt de sluiting goed over elkaar -

Balans
Vooraanzicht Ligt de schoudernaad rustig? -

De sluiting recht naar beneden - 
en in het midden -
De taille-lijn en zoom zijn horizontaal -
Geen stralingen of plooien -

Zijaanzicht Loopt de zijnaad recht naar beneden? -
De taille-lijn en zoomlijn horizontaal? -
De schouderlijn en mouwkop goed -
Geen stralingen of plooien -

Achteraanzicht De MA-lijn recht naar beneden -
en in het midden -
De taille-lijn en zoom zijn horizontaal -
Geen stralingen of plooien -

Wijdte
Rondom gezien: Het figuur is niet te duidelijk te zien -

Er zijn geen stralingen of plooien -
De mouw valt los om de arm

-

Mogelijke pasfouten (ofwel pomp)

Je spreekt van pomp als het kledingstuk pasfouten bevat die verbeterd moeten worden. 
Pasfouten kunnen ontstaan door:

• onzuiver maatnemen
• door knip en coupefouten
• door bewerkingsfouten
• als er niet voldoende rekening is gehouden met figuur afwijkingen

Geef de fouten met krijt aan dmv pastekens. Zie afbeelding rechts
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Balans van het colbert

Bij het passen van een colbert wordt er van boven naar beneden gekeken. Volg het 
afpasformulier

De balans in het colbert is het belangrijkste waar we op letten. 
De balans wordt bepaald door de rughoogte en arsmgatdiepte. Als één van deze maten 
niet overeenkomt met het figuur dan heeft dit grote pasfouten tot gevolg. 

Een te korte armsgatdiepte zorgt dat de voorpanden worden opgetrokken, waardoor de 
voorkant aan de onderkant over elkaar slaat. Dit heet scheppen van de panden

Bij een te korte rughoogte wordt de rug opgetrokken, en staat deze af van de rug. Aan de 
voorkant sluit de MV niet goed meer aan. Dit maakt het passen erg moeilijk

Twijfel je over de balans. Maak dan de zijnaden los en laat de panden los hangen. Bij een 
goede balans zal de mv netjes over elkaar heen slaan. Blijven de voorpanden op hun 
plaats en wijken niet.
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Te lange taillelengte

Waarneming: De rug heeft teveel lengte op de hoogte van de schouderbladen. Door teveel 
aan taillelengte ontstaan er plooien en valt de sluiting over elkaar.

Oorzaak:   De oorzaak van deze fout ligt bij een te lange taillelengte. (rughoogte)
Oplossing:   A: (toille)Vouw het teveel aan taillelengte op het patroon af van armsgat tot 

armsgat ter hoogte van de schouderbladen. De bovenkant van de rug word lager.
B:  je haalt dit bij een kant en klaar kleding stuk van het rugpand omhoog.

 

Te korte taillelengte

Waarneming:  De rug staat aan de onderkant tegen het lichaam. Of de spilt valt schuin 
over elkaar. Er zijn stralingen van schouderblad tot heup.
Voorpanden slaan weg, terwijl de achterkant van de rug afstaat en te kort is.
Armsgat ligt aan de achterkant te vast onder de arm.

Oorzaak:   Taillelengte te kort. (rughoogte) komt voor bij mensen met een zware rug of 
een vooroverstand.

Oplossing: A: knip het patroon door van armsgat tot armsgat ter hoogte van de 
schouderbladen en leg de gewenste hoeveelheid ertussen.
B: Bij een kant en klaar kledingstuk: laat het rugpand zakken en kort de zoom in. 
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Te lange voorlengte

Waarneming: A: Waneer het kledingstuk niet dichtgespeld is op
m.v. slaan de voorpanden weg en ontstaat aan 
de zijkant een plooi.
B: Waneer het kledingstuk dichtgespeld is staat 
het af op de borst.

Oorzaak: Het kledingstuk heeft een te lange voorlengte. 
Deze fout komt voor bij mensen met een 
vooroverstand.

Oplossing: A: Iets boven het MIP punt het teveel aan lengte 
horizontaal wegnemen. Schouder gaat naar 
beneden. 

B: Het teveel aan ruimte zit alleen bij het m.v. de
ruimte wegvouwen op m.v. en naar het armsgat 
op niets laten uitlopen. Schouder verplaatst zich 
naar voren en naar onderen. 

C: Is m.v. gesloten dan wordt de ruimte 
weggevouwen onder de coupenaad. De coupenaad 

verkleint 

Te korte voorlengte

Waarneming: 1. De voorpanden vallen aan de onderzijde te 
ver over elkaar. Aan de achterzijde slaat het 
kledingstuk tegen het zitvlak. 
2. Straling van zijnaden naar boven.

Oorzaak: Het kledingstuk heeft een tekort aan 
voorlengte. Dit komt voor bij mensen met een 
recht opgaande houding. 

Oplossing: A: Iets boven het m.i. punt het tekort aan 
lengte horizontaal ertussen leggen. Schouder 
gaat naar boven.
B: Net onder het armsgat inknippen en het tekort 
alleen bij m.v. ertussen leggen. 

Het tekort wordt alsvolgt uitgerekend: 
1.  Je kijkt hoeveel de overslag aan de onderkant van het jasje

meer is dan op de taille bijv. hier 4cm.
2. Je geeft de knip in het patroon en draait het onderste

gedeelte nu 2 cm ( helft van het teveel) weg. Je kan nu de
extra ruimte opmeten.(afb 1)

3. Het patroon wordt nu van onderen weer recht gelegd en
van boven weggedraaid, zo wordt dit dan weer op stof
gelegd. (afb 2)
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Plooi onder de kraag

A.Waarneming: Een plooi van schoudertop naar 
schoudertop.

Oorzaak: Teveel schoudervulling of hoge 
schouders.

Oplossing: Schoudervulling verminderen of 
schouderpunt verhogen.( afb 5b)

B. Waarneming: Dwarsplooien vlak onder de kraag.
Oorzaak: teveel aan lengte in het boven deel 

van de rug, of middenrugnaad loopt 
te rond.

Oplossing: de halsring het teveel aan lengte 
naar beneden brengen.

Mouw met een te lange kophoogte

Waarneming: dwarsplooien direct onder de 
schoudervulling.

Oorzaak: foute berekening of te puntig
getekend.
Oplossing : afgespelde hoeveelheid bij de kop 

weghalen.

Mouw met een te korte kophoogte.

Waarneming: stralingen van de beiden zijkanten mouw 
naar de kop van de mouw.

Oorzaak: foute berekening of een te platte kop.
Oplossing: -Bij de kop bijtekenen ( --- lijn).

B: Het hele patroon laten zakken en de extra 
lengte uit de zoom halen ( …lijn).
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Hoge schouders en lage schouders 

Mensen met hoge of lage schouders komen veel voor. Bij een uitlopende afwijking volstaat het 
om schoudervullingen te gebruiken. De rughoogte is de afstand van halswervel tot 
okselhoogte. Bij hoge schouders ligt de oksel hoger en bij lage schouders ligt de oksel lager. 
Het aantal cm wat de rughoogte korte/langer is dan de berekende maat is de schouder hoger of
lager dan normaal.
*De stippellijn toont de hoge schouderstand.  De stippellijn toont de lage schouderstand.

A: Lage schouders (afhangend).
Waarneming: schuine stralingen in voor en achterpand van onder de armen 

naar hals en nek.
Oorzaak: afhangende schouders.
Oplossing: schoudertoppen verlagen in voor-achterpand en armsgat verdiepen.

B: Hoge schouders.
Waarneming: Plooi van schoudertop naar schoudertop (achter). Zijnaden die geren (uitlopen). 

Stralingen in voorpand van schouder naar taille m.v.
Voor- achterpand slaan tegen het lichaam.

Oorzaak: Hoge schouders.
Oplossen: Schoudertoppen verhogen en de kopmouw verhogen.
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Mouw inzetten

1. Zet de machine op de grootste steek en stik 2 rimpeldraden aan 
weerskanten van de stiklijn van de mouwkop. (op 0,5cm en 1,5 cm van 
de rand).Stik van mouwinzetpunt naar mouwinzetpunt. Hecht bij het 
stikken niet af, en laat ongeveer 5 a 10 cm draad over. Zie de tekening.

2. Stik de ondermouwnaad dicht en strijk de naad open.
3. Speld de mouw nu op de volgende vier punten in het armsgat: schouder 

met hoogste punt, MIP, AMI en de zijnaad met de onderamnaad. Speld 
altijd op de kant van de mouw, niet op het pand.

4. Speld nu de tussenliggende delen van het MIP naar de 
zijnaad/onderarmnaad, en naar de AMI. In dit stuk mag geen extra ruimte
zitten.

5. Trek de rimpeldraden een beetje aan en verdeel de ruimte gelijkmatig 
over de gehele mouwkop. Zet de rimpeldraden eventueel met een 
dwarse speld vast.

6. Speld nu de mouwkop van MIP tot AMI en rijg de mouw.
7. Stik de mouw in het armsgat, beginnende bij de zijnaad/onderarmnaad. 

Stik op de kant van de mouw, zodat je kan zien, dat je geen plooitjes in 
de mouw stikt.

8. Controleer of de mouwkop netjes in het armsgat zit en haal de 
rimpeldraden eruit.

9. De naad valt automatisch naar de kant van de mouw en hoeft niet 
gestreken te worden.
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Halsbeleg

1. Neem het bovenste deel van het VP en AP over op een nieuw vel papier. 
2. Leg een nog een vel papier op de kopie.
3. Trek de halslijn MV, MA en schouderlijn over.
4. Teken 4 cm naast de halslijn parallel een lijn, dit is de beleglijn. Geef ook de 

schouder MA en MV aan op de belegdelen.
5. Haal deze ruimte van de voering af

6.
7. Knip nu de beleggen van het VP en AP uit. Vouw eventueel de coupenaad weg, 

als deze is verplaatst naar de hals.
8. Leg alle patroondelen dubbel op stof voor proef (MV komt aan de stofvouw.) Let 

op de draadrichting. Speld de belegdelen vast en knip deze uit met 1 cm naad 
erom.

9. Afhankelijk van de stevigheid en dikte van de stof, moeten de belegdelen 
worden verstevigd met vlieseline. 

10. Stik de schoudernaden van de panden voeringpanden en de beleggen en strijk 
de naad open.

11. Leg nu de goede kant van het beleg op de goede kant van de de 
voeringpanden. Speld allereerst de schoudernaden en MV en MA op elkaar. 
Speld nu de tussenstukken.

12. Stik het geheel op 1 cm, en geef knipjes van 7 mm in de rondingen van de 
naad. 

13. Stik de bovenkant van het beleg aan de bovenkant van de panden.
14. Strijk de naad eerst open. Strijk daarna de naad naar boven onder het beleg.
15. Stik het beleg 3 mm naast de naad door. Stik hierbij ook de omgestreken 

schoudernaad mee.
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Knoopsgat

heb je een machine met een automatische knoopsgat
lees dan tot stap 8.

1. We maken eerst een proef versie dit maak je van de
zelfde stof als die je gaat gebruiken. Hierdoor kan je
zien of het knoopsgat de juiste maat heeft

2. Meet de knoop op door deze in het knoopsgat voetje te
leggen ie afbeelding rechts. Zorg dat de knoop in de
voorkant van het voetje ligt, waarbij de plastic tanden
de knoop raken. Nu kun je tellen, op hoeveel streepjes
de voethouder staat.

3. Teken je knoopsgat uit op de stof. In de blouse is de afstand tussen de knopen 
om de  8 a 10 cm.

4. In een blouse zitten de knoopsgaten verticaal en niet
horizontaal. Met uitzondering van het knoopsgat in de
staander van de kraag.

5. Zet de steeklengte op de aangegeven lengte die bij de
machine staat. (dit is bij elke machine anders)

6. Klik het knoopsgat voetje aan de houder. 
7. Plaats de stof onder het voetje en zorg dat de naald

precies op het begin van het eerder aangegeven
krijtstreepje komt.

8. Zet de knop op stap 1/3.
9.
10. Zet 10 steekjes horizontaal (dit doet de machine automatisch) zie afb2.

Zorg dat de naald omhoog staat voor je naar stap 2
gaat.

11. Stik nu de lengte van het knoopsgat zie afb3.

12. Zorg dat de naald omhoog staat voor je naar stap 1/3 gaat.
13. Stik weer 10 steekjes heen en weer (hetzelfde als punt

9) 

14. Zorg dat de naald omhoog staat voor je naar stap 4
gaat

15. Stik de andere zijde van de lengte van het knoopsgat
(de machine stikt nu automatisch terug) zie afbeelding.
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Naden

Opgestreken naad  
• Knip een velletje A4 papier in de lengte door midden. De helft is je 

patroon. 
• Strijk je stof en vouw het dubbel met de zelfkanten op elkaar. 
• Leg je patroontje in de lengte op de stof. De zelfkant loopt altijd in de 

lengterichting van de stof. Leg het goed recht, evenwijdig met de 
stofvouw en zorg dat je rondom genoeg ruimte hebt voor 1 cm naad. 

• Lock van beide lapjes een lange kant netjes recht af. 
• Speld de afgelockte kanten van de lapjes met de goede kanten op elkaar.
• Plak een plakbandje op de naaimachine 1 cm van de naald. Hier kan je 

dan je stof langs leggen zodat je precies op 1 cm van de kant kan stikken.
• Stik het naadje, hecht aan en af door een stukje achteruit te naaien. 
• Strijk het naadje open. 
• Lock het lapje zodanig af dat de lockmachine de overtollige stof op de 

lijnen afsnijdt. 

Platte naad naar een kant 
• Knip met behulp van het patroon twee nieuwe lapjes zoals boven 

beschreven. 
• Leg de lapjes met de goede kanten op elkaar niet eerst locken dus. En 

speld ze vast. 
• Stik de lapjes 1cm van de lange kant op elkaar, hecht weer goed aan en 

af. 
• Lock de naadjes nu samen af zonder nog stof af te snijden. 
• Strijk de naad naar een kant, strijk ook aan de goede kant van de stof 

zodat je er geen valse vouw in strijkt. 
• Lock de randen van het lapje netjes af.

Nep jeansnaad  
• Maak een tweede lapje zoals de platte naad naar een kant. 

• Nadat je het lapje gestreken hebt moet de naad twee keer worden 
doorgestikt. Dit doorstikken doe je aan de goede kant van de stof, aan de
kant waar de naad onder het lapje ligt. Het eerste stiksel moet vlak naast
de rand van de naad (2-3mm) komen, het tweede stiksel komt ongeveer 
7mm van de rand. Doorgaans is dit precies de breedte van het 
naaimachine-voetje zodat je dat langs de rand kan laten lopen. 
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Engelse naad 
• Knip met behulp van het patroontje weer twee nieuwe lapjes. Knip aan 

beide lapjes i.p.v. 1 cm naad 2 cm naad. 
• Leg de lapjes met de verkeerde kanten op elkaar, speld ze vast en stik 

weer 1 cm van de kant. 
• Knip het naadje op 0,5 cm af en strijk het open. Vervolgens strijk je de 

naad dubbel met goede kant buiten.
• Vouw het lapje precies op de naad dubbel en stik nogmaals een naad een

voetje van de rand. 
• Strijk het lapje met de naad naar een kant. 
• Maak er weer een A4 lapje van. 

Jeansnaad 
• Knip twee nieuwe lapjes, knip nu aan een van de lange kanten van beide 

lapjes 1,5 cm naad.
• Leg de lapjes met de verkeerde kanten op elkaar en speld ze vast. 
• Verplaats nu het plakbandje op de naaimachine van 1 cm naar 1.5 cm 

rechts van de naald. 
• Stik de lapjes nu 1,5 cm van de kant. 
• Knip nu het rechter naadje op 0,5 cm af. 
• Strijk de naad nu zo naar een kant dat de lange naad over de korte naad 

heen komt te liggen. 
• Vouw nu de lange naad om de korte naad heen. Zorg dat dit overal 

ongeveer 7mm breed is. Stik deze naad door +-5mm langs de zijnaad
• Stik nu vlak langs de rand het tweede stiksel op +-2mm van de zijnaad. 
• Maar er weer een A4 lapje van. 

Coupenaad
• Knip een lapje en geef met een krijtje een coupenaad aan van 3 cm 

breed en 12 cm lang.
• Vouw (strijk eventueel) het lapje dubbel exact in het midden van de 

coupenaad.
• Speld het lapje zo dat de krijtlijnen precies op elkaar liggen.
• Begin aan de bovenkant, hecht even af en naai tot de onderkant van de 

coupenaad.
• In plaats van af te hechten, laat je de naaimachine van de stof aflopen 

(naai niet teveel zonder lapje eronder) knip de draad ruim af.
• Knoop de draden met een dubbele knoop vast.
• strijk de naad naar één kant (middenvoor of middenachter).
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Laddersteek
• Deze steek naai je met de hand.

• Knip twee lapjes. Strijk de rand van de lapjes om op 1cm.

• Steek de hand naald exact in de rand van de vouw.

• Maak een steek van 0,5cm.

• Steek recht over naar de andere vouw en maak ook hier een steek van 
0,5 cm.

• Herhaal dit tot er een lijn is van +-10 cm.

• Trek nu het garen strak. Je mag de naad niet zien.

• Voor extra stevigheid naai in de naad weer terug en knoop het begin en 
eindgaren aan elkaar.

Zomen  
• Neem een velletje A4 papier en speld dit als patroon op je stof. 

• Knip beide korte zijdes 4 cm naad, de lange zijden kunnen zonder naad 
worden geknipt.

• Lock de korte zijdes netjes recht af zonder stof af te snijden. 

• Sla een korte zijde 4cm om, speld en stik de zoom in een rechte lijn vlak 
onder het stiksel van de lockmachine. 

• Sla de andere korte zijde 4cm om en speld deze ongeveer 1 cm onder het
stiksel van de lock vast. 

• Sla de stof boven de speld weer terug en zoom dit met de hand. 
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Begrippenlijst

AP Achterpand is de achterkant van het patroon.
Op je lichaam komt dat aan de rug kant.

VP Voorpand is de voorkant van het patroon. Op je lichaam komt dat aan de buste kant.

Coupenaden, Is de naad die een platte lap stof de lichaamsvorm geeft. 
sucon of de bustenaad is een naad in bovendelen van kleding voor 
figuurnaad dames, die zorgt voor de ruimte voor de borsten.

Gerend Naar beneden wijder uitlopend.

Beleg Is een afwerking van een kledingstuk door versteviging. 
Een extra deel stof is aan de binnenkant genaaid.

Doorpas Bij de doorpas kijk je goed of alles mooi valt op het lichaam 
is dat niet het geval dan pas je het kledingstuk aan.

Straling De lijnen die lopen in een broek vaak horizontaal soms verticaal. Waar er 
teveel ruimte is bij de stof waardoor het kledingstuk plooien krijgt.

Knipjes/ Zijn vaak 5 diep, maar mogen nooit tot aan de stiklijn komen. 
Markeringen Als de knipjes niet kloppen stoppen! Er mag geen verwarring 

ontstaan over hoe en welke naden aan elkaar gestikt moeten worden.
 - Contactknipjes zijn de knipjes die tijdens het stikken van 
een naad op elkaar gelegd worden, zij mogen dus niet te ver uit elkaar geplaatst worden.

Basispatroon Een basis waaruit we het kledingstuk gaan aanpassen naar de ideeën.

Naden  Open gestreken naden worden eerst gelockt en daarna op elkaar gestikt. 
Safety stich: twee naden worden in een handeling op elkaar gestikt en samen gelockt.  
Engelse naad: eerst wordt op 4mm de naad gestikt met de 
verkeerde kanten van de stof op elkaar, dan wordt gekeerd 
en nogmaals op 7 mm gestikt.

Verstevigen  Verstevig je stof met vlieseline voor extra stevigheid. Bijvoorbeeld bij kragen, taillebanden, 
Maar ook bij stukken die je inknipt. Deze kunnen makkelijk inscheuren( de hoek van je 
roksplit bijvoorbeeld.

Open strijken Open strijken betekend je naad met de strijkbout naar twee kanten strijken.

Hoeken Knip de hoekjes op 3 mm af en vouw deze met de goede kant naar buiten 
uitduwen Duw dan de hoek uit met je schaar en strijk het hoekje plat.

Trens Een kleine zigzag, vergelijkbaar met een knoopsgatzigzag van max. 1 cm 

MIP Mouw inzet punt. Dit is een punt in het armsgat wat gebruikt 
wordt om de mouw en pand op de juiste plaats te spelden. 

AMI Achter Mouw Inzet. Mouwinzetpunt op het achterpand.

Toille Proefmodel van het ontwerp, ook doorpasmodel genoemd.

Torn Uithalen van de naad met een speciaal mesje.

MA/ MA-lijn Midden Achter. Deel van het patroon wat gelijk loopt met de 
rug. Hier wordt vaak een naad gemaakt een rits, of het 
patroon aan de stofvouw gelegd.

MV/ MV lijn Midden Voor. Deel van het patroon wat gelijk loopt als een 
verticale lijn in het midden van het lichaam. De MV wordt 
vaak aan de stofvouw gelegd tenzij het item knopen heeft.

Toegift Aantal centimeters wat wordt bijgeteld bij de berekende 
maten om het kledingstuk bewegingsruimte te geven.

Overmaat 1/10 van het aantal centimeters boven de 100 cm 
Bovenwijdte die bij de berekende maat worden opgeteld.
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Aanknippen Aanknippen betekend extra naadwaarde aantekenen en op deze lijn knippen.

Wegspelden Wegspelden gebeurd bij het doorpassen van een kledingstuk. De ruimte 
die het kledingstuk te groot is, wordt weggespeld.

Staander Dit is een onderdeel van de kraag die vast zit aan de hals van de blouse.

Legger Dit een onderdeel van de kraag dit is het deel dat omgeklapt over de staander ligt.

Overslag Dit is het bovenste deel van een over elkaar vallende sluiting. Dit teken je aan bij de MV-lijn.

Onderslag Dit is het onderste deel van een over elkaar vallende sluiting. In dit aangeknipte gedeelte 
vanaf de overslag worden knopen gezet.

Toegift Dit zijn de extra centimeters die je toevoegt aan je gemeten maten dit is voor de pasvorm 
van het kleding stuk of voor bewegingsruimte.

Uitdiepen De hals wordt in sommige gevallen uitgediept om de kraag beter te laten vallen. Hiervoor ga
verbreed je de hals bij MV, MA en de schoudernaad.

Deelnaad De deelnaad is de naad die het pand in twee delen verdeelt om het kleding stuk een betere 
pasvorm te geven. Lijkt op een coupenaad, maar loopt volledig door.

Zoom Dit is de aangeknipte naad aan de onderkant van kledingstukken zodat een kledingstuk mooi
afgewerkt kan worden, verstevigd is en niet rafelt.

Splitbies Dit is een bandje wat wordt gebruikt als afwerking van 1 kant van de split dit wordt 
gemaakt van de zelfde stof als de mouw. vergelijkbaar met bias

Huisje Dit is het zichtbare opgestikte deel van een hals-split of mouwsplit. Dit wordt ook weleens 
torentje, of kertoren genoemd, gezien het hierop lijkt.

Rekpercentage Stretch stof rekt door de breibinding. Stof kan tussen de 5% en 70% rekken. Dit noemt met 
het stretchpercentage, 

rekrichting Stretchstof kan in meerdere kanten rekken. Vaak in de breedte, maar 
sommige stoffen rekken ook in de lengte.

Cordonnetdraad een soort koord wat als vulling dient voor het dikker van maken van knoopsgaten. Het haalt 
de rek uit de stof.

Schuinstelling   De schuinstelling van de kraag is bepalend voor de valling van de kraag. De schuinstelling is
minder voor een opstaande kraag (de kraag wordt rechter) en meer voor een platliggende 
kraag (de kraag wordt ronder).

Rolwijdte de extra ruimte langs de rand van het bijvoorbeeld de kraag en revers, waardoor deze zo 
omslaat dat de naad niet aan de voorkant te zien is

persen Het uitstrijken van de naad of vlieseline op een kledingstuk. Door de strijkbout 
langere tijd (meestal 8 a 10 seconden) op plaats te houden

Pomp Pomp staat voor het aanpassen van pasfouten

Voetjebreed Houd de rand van de stof exact naast het naaivoetje. Dit is vaak 0,7 cm.

Vlieseline plakbare versteviging. Opstrijkbaar op de achterkant van stoffen.

Breuklijn Lijn waar het revers van het colbert omslaat

59 © Copyright MODELESSEN



60 © Copyright MODELESSEN



Lesoverzicht en huiswerk

lesdag
Les 1

les 2

les 3

les 4

les 5

les 6

les 7

les 8

les 9

les 10

les 11

les 12

les 13

les 14

les 15

in de les huiswerk
Teken colbert schaal 1:4 teken colbert eigen maat
+ maatnemen op groot papier

Teken mouw schaal 1:4 teken colbertmouw op eigen maat op
groot papier

klasiek colbert teken revers in eigen colbert + 
reverskraag aanpassing revers

Teken sjaalkraag 1:4

tekenvoering  1:4 knip alle delen in proefkatoen
+ naai MA, Zijnaad, VP1, VP2,
schouders en mouwen.

naaien revers kraag maak toille af

Doorpas + aanpassen aanpassen patroon naar aanleiding 
van doorpasneem print mee van 
eigen ontwerp (foto of schets)

teken mantel schaal 1:4 teken mantelmouw schaal 1:4
+ tekenen jas van foto knip alvast de onderdelen voor 

paspelzak

naai paspelzak pas basispatroon aan naar eigen foto 
+ tekenen jas van foto of ontwerp: schaal 1:4

naai paspelklepzak
knip alvast de onderdelen voor 
strookzak

naai strookzak naai zak in zijnaad
+tekenen jas van foto

eigen colbert patroon maak eigen colbertpatroon af

stoflegging + start knippen en Verstevig onderdelen. Naai 1→ 19 van
naaien colbert de tekst naaibeschrijving colbert

naaien kraag naai eventuele zakken + zet 
voeringdelen aan elkaar

naaien voering maak colbert af

oefenen examen finishing touches
+ doorpas
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examen neem volledige map met patronen en 
naaitechnieken mee. En eindproject
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