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1.0

GRONDPATROON VOOR- EN ACHTERPAND BABY.

Maat 50 t/m 68 cm.
Bij pasgeboren baby`s lijkt het alsof het hoofd op de romp rust.
In verhouding hebben ze een dikker nekje.
De halsronding wordt ruimer opgezet.
Valt u kind in deze maatgroep dan kunt u de maten van uw kind aanhouden om dit
grondpatroon te tekenen.
Heeft uw kind een grotere maat, teken dan dit grondpatroon op maten boek.
1. A-E = de ruglengte + 1,25 cm.
A-A1 = 1/2 bovenwijdte + 4 cm.
Teken de rechthoek A-A1-E1-E.
A-E = de M.A.-lijn.
A1-E1 = de M.V.-lijn.
2. A-A2 = 1,5 cm.
A2-D = de rughoogte + 1 cm.
A2-C = 1/2 (A2-D).
A2-B = 2 cm.
Teken op B, C en D haakse lijnen naar rechts, merk punt D1.
3. A-A3 = 1/5 halswijdte. Teken de hals ronding A2-A3.
Teken ± 1 cm haaks op A2.
D-D2 = 1/2 rugbreedte + 0,5 cm.
Teken haakse lijn omhoog, merk C1.
4. A3-B1 = de schouderbreedte.
A1-A4 = 1/5 halswijdte.
A1-A5 = 1/5 halswijdte.
Teken de voorhals A4-A5, ook nu ± 1 cm haaks op A5 tekenen.
5. Ga op B1 0,5 cm naar beneden (B2).
Teken haakse lijn naar rechts.
A4-B3 = de schouderbreedte.
A5-C2 = de helft van de lijn A5-D1 + 1 cm.
Teken vanuit C2 een haakse lijn naar links.
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UITWERKING GRONDPATROON VOOR- EN ACHTERPAND BABY:

3

2.0

GRONDPATROON VOOR- EN ACHTERPAND.

Maat 74 - 122 cm (A)
Maat 128 - 152 cm (B)
Valt u kind in een van deze maatgroepen, dan kunt u de maten van uw kind
aanhouden om dit grondpatroon te tekenen.
Wanneer meisjes al een iets ontwikkeld figuur vertonen, moet u het daarvoor
bestemde basispatroon elders in deze map gebruiken.
Heeft uw kind een andere maat, teken dan dit grondpatroon op maten boek.
1. A-E = de ruglengte + 1,25 cm.
A-A1 = 1/2 bovenwijdte + 4,0 cm (A),
+ 4,5 cm (B).
Teken de rechthoek A-A1-E1-E.
A-E = de M.A.-lijn. A1-E1 = de M.V.-lijn.
2. A-A2 = 1,25 cm.
A2-D = de rughoogte + 1 cm.
A2-C = 1/2 (A2-D).
A2-B = 1/4 rughoogte - 2 cm.
Teken op B, C en D haakse lijnen naar rechts, merk punt D1.
3. A-A3 = 1/5 halswijdte - 0,2 cm, teken de halsronding.
Teken ± 2 cm haaks op A2.
D-D2 = 1/2 rugbreedte + 0,5 cm.
Teken haakse lijn omhoog, merk C1.
4. A3-B1 = de schouderbreedte
+ 0,3 cm (A),
+ 0,5 cm (B).
A1-A4 = 1/5 halswijdte - 0,5 cm.
A1-A5 = 1/5 halswijdte - 0,5 cm, teken de voorhals.
Ook nu ± 2 cm haaks op A5 tekenen.
5. Ga op B1 0,5 cm naar beneden (B2).
Trek haakse lijn naar rechts.
A4-B3 = de schouderbreedte.
A5-C2 = 1/2 (A5-D1)
+ 1,0 cm (A),
+ 1,5 cm (B).
Trek vanuit C2 een haakse lijn naar links
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UITWERKING GRONDPATROON VOOR- EN ACHTERPAND.
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3.0

GRONDPATROON VOOR- EN ACHTERPAND MEISJES ONTWIKKELD
FIGUUR.

Maat 146 - 152 cm (A)
Maat 158 - 164 cm (B)
Bij meisjes met een iets ontwikkeld figuur moet u figuurnaden in het grondpatroon
tekenen.
De breedte van de figuurnaad is een algemene aanduiding.
Afhankelijk van het model kan de plaats van de figuurnaad gewijzigd/weggewerkt
worden.
Dit leert u in een later hoofdstuk.
Valt uw kind in een van de bovenstaande maatgroepen, dan kunt u de maten van uw
kind aanhouden om dit patroon te tekenen.
Heeft uw kind een andere maat, teken dan dit grondpatroon op maten boek.
Begin met het tekenen van een verticale lijn aan de linkerkant van het papier.
Merk het punt A.
Voor- en achterpand:
1. A-E = de ruglengte + 1,5 cm.
E-F = de heuphoogte.
Trek op A, E en F haakse lijnen naar rechts.
2. A-A1 = 1/2 bovenwijdte + 5 cm.
Teken haakse lijnen naar beneden, merk E1 en F1.
3. A-A2 = 1,5 cm.
A2-D = de rughoogte + 1 cm.
A2-C = 1/2 (A2-D).
A2-B = 1/4 rughoogte - 2 cm.
Teken haakse lijnen op B, C en D. Merk D1.
4. A-A3 = 1/5 halswijdte - 0,2 cm.
Teken de halsronding, teken ± 2 cm haaks op A2.
5. D-D2 = 1/2 rugbreedte - 0,5 cm, teken haakse lijn omhoog, merk C1.
A3-B1 = de schouderbreedte + 0,8 cm.
Teken op de helft van de schouderlijn een figuurnaad 5 cm lang, 0,8 cm
breed. Teken deze haaks op de schouderlijn.
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UITWERKING GRONDPATROON VOOR- EN ACHTERPAND MEISJES ONTWIKKELD
FIGUUR.
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4.0

SLUITINGEN.

Kledingstukken voor meisjes sluiten officieel rechts over links, voor jongens links over
rechts.
Kledingstukken die zowel door jongens als door meisjes gedragen worden, sluiten
links over rechts.
Indien u de hals wilt verlagen, dient u dit eerst te doen, voordat een sluiting
aangetekend wordt.
Werk onderstaande sluitingen uit met behulp van uw grondpatroon voorpand.
Verplaats de coupenaad naar de zijnaad.
Enkele veel voorkomende sluitingen zijn:
-

knoopsluiting (apart beleg, aangeknipt beleg).
ritssluiting.
dubbele knoopsluiting.
blinde sluiting.
asymmetrische sluiting
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Ritssluiting:
De rits wordt tussen voorpand en beleg gestikt.
U tekent dus geen overslag aan.
Eventueel afwerken met een los beleg.

Dubbele knoopsluiting (double breasted):
Geef 2 lijnen op gelijke afstand aan weerszijden van de
M.V. aan.
Dit zijn de knoop- en knoopsgatenlijn.
Hierna tekent u de overslag aan en een beleg in het voorpand (spiegelen!).
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Asymmetrische sluiting:
Indien u een asymmetrische sluiting wenst, moet u het gehele voorpand tekenen.
Teken de gewenste belijningen in het pand.
Geef beleglijnen aan.

Asymmetrische knoopsluiting.
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5.0

OPDRACHT.

Zoek op internet of in modebladen 2 plaatjes met verschillende sluitingen.
Werk deze plaatjes (samen met een medecursist) uit op 1/4e schaal.
Maak van een uitgewerkt plaatje ook een stofleggingsschema.
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6.0

JURK.

Maat 92 - 152 cm.
Het grondpatroon voor een kinderjurk wordt ruim gemeten.
Taillering is meestal niet wenselijk.
Neem voor- en achterpand over op doorslagpapier.
Neem de oorspronkelijke taillelijn over en de zoomlijn.
Merk de punten A, B, C en D volgens voorbeeld.
Achterpand:
Verleng vanaf A en B tot de gewenste lengte.
Schuin de zijnaad bij de zoom ± 5 cm uit, teken de nieuwe zijnaad vanaf punt B.
Controleer de lengte hiervan en corrigeer indien nodig.
Modelleer evt. de zijnaad.
Voorpand:
Verleng vanaf de punten C en D tot de gewenste lengte.
Schuin de zijnaad bij de zoom ± 5 cm uit, teken de nieuwe zijnaad vanaf punt C.
Corrigeer indien nodig de lengte.
Modelleer evt. de zijnaad.
Verleng de zoomlijn op M.V. met het aantal centimeters waarmee de taillelijn was
verlengd.
Teken een ronde zoomlijn.

12

UITWERKING JURK
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7.0

MODELLEREN VAN DE MOUW.

Neem het grondpatroon eendelige mouw over.
Teken de helft van de afgewerkte manchetbreedte van de lengte van de mouw af.
Bepaal het aantal centimeters waarmee u de mouw wilt versmallen.
Teken vervolgens de twee hulplijnen van A-B aan weerszijden van de mouw.
Deze lijnen kunnen ter hoogte van de ellebooglijn nog eens extra met 1 cm uitgehold
worden.
Let op dat de mouwnaden even lang blijven!
Geef op de mouw de plaats van het mouwsplit aan.
Deze komt op 1/3 gedeelte vanaf de achterkant van de mouw.
De lengte van het split varieert van 5-15 cm.

1. Rechte (standaard) manchet:
A-B = manchetmaat (PW + 2cm).
B-C = 2 cm (onderslag).
A-D = 2 x de gewenste manchetbreedte.
Geef de vouwlijn aan en de knoop/knoopsgaten.

Standaard manchet.
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8.0

VERSCHILLENDE SOORTEN MOUWEN:

1. Kapmouw:
Merk punt A, trek rechte lijn naar beneden.
A-B = 1/4 rughoogte + 0,5 cm.
B-C = ± 4 cm.
Trek vanuit B en C haakse lijnen naar links en naar rechts.
A-B1 en A-B2 = 1/2 armsgatronding + 0,5 cm.
Trek rechte lijnen naar beneden, merk C1 en C2.
A1 = 1/2 (A-B1) en A2 = 1/2 (A-B2).
Bol de lijnen 0,75 cm op, hol de lijnen 0,5 cm uit.
Hol de lijn C1-C2 met 1,5 cm uit (op de helft).
Ga op de punten C1 & C2 1,5 cm naar binnen, teken de mouwnaden.

Kapmouw.
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2. Klokkende mouw:
Neem de ééndelige mouw over.
Verdeel de mouw tussen de aansluitpunten in 6 gelijke delen.
Geef de kniplijnen aan.
Neem de mouw over op doorslagpapier, knip de lijnen in.
Op de zoomlijn wordt extra ruimte toegevoegd.
Plak de delen op.

3. Pofmouw:
Neem de korte mouw (zijnaden niet versmald) over.
Volg de werkwijze van de klokkende mouw.
Leg nu aan de boven en onderkant ruimte tussen de delen.
Verhoog de mouwkop (± 2 cm), teken vloeiend bij.
Verleng de zoomlijn (± 2 cm), teken vloeiend bij.

Klokkende mouw.

Pofmouwtje.
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UITWERKING KLOKKENDE EN POFMOUW.

Klokkende mouw.

Pofmouw.
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16.0 OPDRACHT.
Zoek op internet, of in modebladen 2 plaatjes van kleding waar verschillende
mouwopzetten gebruikt zijn.
Werk deze plaatjes (samen met een medecursist) uit op 1/4e schaal.

Mouw met aangeknipte pas.

Vleermuismouw.
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