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6.0

GRONDPATROON BABY REISZAK/ TRAPPELZAK

Werk de baby reiszak/trappelzak uit met de maten die in deze map beschreven
staan.
Merk punt A.
Trek een verticale lijn naar beneden.
Dit is de M.A./M.V.
1. A-B = 2 cm.
A-C = 1/10 bovenwijdte.
C-D = 1/10 van de halve bovenwijdte.
C-E = 1/2 voorlengte.
C-F = de gewenste lengte.
Teken op A, D, E en F haakse lijnen naar rechts.
2. A-A1 = 1/10 bovenwijdte + 2 cm.
Teken de achterhals B-A1 en de voorhals C-A1.
A-A2 = de schouderbreedte.
3. E-E1 = 1/4 bovenwijdte + 1/5 bovenwijdte.
D-D1 = (E-E1) - 2 cm.
F-F1 = E-E1.
Ga op A2 1 cm naar beneden (A3), ga op F1 1,5 cm naar beneden (F2).
Teken de schouder en zijnaad: A1-A3-D1-E1-F2.
Teken de zoomlijn m.b.v. uw mal.
De armpjes van de baby moeten het liefst uit de reiszak kunnen, hiervoor moet u bij
het naaien een gedeelte ter hoogte van de armpjes openlaten.
Contoleer de halswijdte.
Baby`s hebben over het algemeen een brede hals.
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UITWERKING GRONDPATROON BABY REISZAK/TRAPPELZAK:
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7.0

GRONDPATROON BABY BROEKJE.

Maat 50 t/m 68 cm.
Belangrijk voor een babybroekje is, dat deze comfortabel zit.
Daarnaast moet men rekening houden met het feit, dat baby’s luiers dragen.
(zithoogte + 3 cm.).
Teken eventueel de tailleband erop.
Teken hiervoor 2 keer de gewenste breedte van de band aan.
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.
Merk punt A.
1. A-A1 = 1,5 keer taillewijdte: 4.
Trek vanuit A en A1 rechte lijnen naar beneden.
A-B = de zithoogte + 5 cm.
A1-C1 = de opgemeten zijlengte + 2 cm.
C1-C = de gewenste halve pijpbreedte.
2. Trek vanuit C een haakse lijn naar boven, merk B1.
Zet vanuit B1 een hoek van 45  af en meet hier ± 3 cm op af.
Teken de kruislijn.

UITWERKING GRONDPATROON BABY BROEKJE:
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8.0 GRONDPATROON BABYTRUITJE.
Een babytruitje moet eenvoudig en ruim van opzet zijn.
Neem het grondpatroon voor T-shirts/ sweaters over op doorslagpapier.
De mouw hoeft u niet over te nemen, deze wordt nu aangetekend.
1. Ga op punt B2 1,5 cm omhoog.
2. Teken vanuit A2 door dit punt een lijn.
A2-B3 is de schouderbreedte.
B3-B4 = de mouwlengte.
B4-B5 = de gewenste halve polswijdte (haaks).
3. Teken vanuit B5 terug naar de zijnaad.

Babytruitje.
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10.0 OVERALL/TUINBROEK.
Als u een overall of tuinbroek wilt tekenen begint u met het voor- en achterbeen
recht van draad op te plakken.
Verleng vervolgens de M.V.- en M.A.-lijn.
Plak voorpand en achterpand tegen deze lijnen aan met een afstand van ± 5 cm
tussen taillelijn broek en onderkant lijfje.
Teken de zijnaden vloeiend bij, controleer de lengte ervan.

UITWERKING OVERALL/TUINBROEK.

Overall.
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11.0

OPDRACHT.

Zoek op internet, of in modebladen 1 plaatje van een tuinbroek of overall
Werk deze (samen met een medecursist) op 1/4e schaal uit.
Maak hier een stofleggingsschema voor.
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12.0

KRAGEN.

Vóórdat we de kraag gaan tekenen zijn de volgende punten van belang:
-

Moet de halslijn verlaagd worden?
De sluiting?
Moet er een overslag aangetekend worden?
De halswijdte opmeten van het patroon!
Wanneer u met dikkere stof werkt, voegt u aan de
bovenkraag altijd 0,25 cm toe.

Enkele gebruikte aanduidingen
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Staande kraag:
Neem het grondpatroon voor- en achterpand over.
Verplaats eventueel de coupenaad van het voorpand naar de zijnaad.
Verlaag eventueel de halslijn.
Meet de halswijdte van het voor en achterpand op.
Dit is de halve halswijdte.
Teken overslag aan.
A-B = opgemeten halve halswijdte.
B-C = de overslagbreedte.
A-D = de kraagbreedte.
Teken een rechthoek, merk C1.
C-C2 = 1,25 cm.
C2-C3 = de overslagbreedte.
A1 = 1/2 (A-B).
C-C4 = 1 cm. Verbind A1-C4 en C2-C4.
Geef de M.V.-lijn aan (B-C3), merk de knoopsgaten.
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UITWERKING STAANDE KRAAG:
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Ronde kraag:
Deze lijkt op de basis platte kraag, maar valt minder plat doordat de buitenrand van
de kraag verkleind wordt.
Neem de basis platte kraag over op doorslagpapier en verdeel de kraag in 6 gelijke
delen.
Knip de lijnen in en laat de delen elkaar 0,5 cm aan de buitenlijn overlappen.

Ronde kraag.
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Matrozenkraag:
Neem voor- en achterpand over.
De schouders moeten elkaar overlappen (zie basiskraag).
Teken de kraag volgens voorbeeld.
Laat de kraag 1 cm uitsteken op de schouder.
Zorg dat op M.A. een haakse hoek komt

Matrozenkraag.
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Capuchon:
Meet de afstand van hals knobbel naar kruin.
Verlaag de halslijn.
Meet de nieuwe halswijdte van het voor- en achterpand op.
Dit is de halve halswijdte.
Merk punt A.
1. A-A1 = opgemeten halve halswijdte.
A-B = (hals knobbel - kruin) + 4 cm.
Teken een rechthoek A-A1-B1-B.
B-B2 = 1/3 (B-B1) + 2 cm.
B2-B3 = 1/3 (B-B1) + 0,5 cm.
B3-C = B2-B3.
Teken haakse lijn op C naar rechts, tot u de lijn vanuit A1-B1 raakt, merk C1.
2. A-A2 = 1/2 (A-A1) - 1 cm.
A-A3 = 0,75 cm.
Verbind A3-A2 en A3-B2 (mal).
A1-A4 = 1/5 (A-A1).
A4-A5 = 1 cm naar links.
Verbind A2-A5-A4.
.
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14.0

GRONDPATROON MANTELS.

Maat 92 - 122 cm.
Neem grondpatroon van voor- en achterpand over op overtrekpapier.
Knip de panden op de zijnaad los van elkaar.
Bewerk het patroon als volgt:
1.
2.
3.
4.

Verleng voor- en achterpand tot de gewenste lengte.
Verlaag de rughoogtelijn met 2 cm.
Verwijd de zijnaden met 2,5 cm.
Verhoog de schouders met 0,5 cm.
Verleng de schouders met 1,5 cm.
Teken de hals bij.
5. Teken de nieuwe, vlakkere armsgaten
6. Teken de zoomlijn met een gebogen lijn volgens voorbeeld.
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