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1.0

LICHAAMSMATEN.

Let op:
-

Meet op over een goed passende beugel-bh!
Bind rondom de taille een koordje/elastiek.
Beugels niet te ver onder de oksel.
BH niet afgezakt is.

1.

Taillewijdte

TW

Rondom het smalste gedeelte van de taille.

2.

Heuphoogte

HH

Van taille naar breedste gedeelte van de heup.
Standaardmaat 18-22 cm.

3.

Heupwijdte

HW

Glad over de heup, 18 tot 22 cm onder de taille.

4.

Sliphoogte

SH

Van taille naar begin beenuitsnijding.

5.

Slipwijdte

SW

Vanaf hoogte beenuitsnijding rondom gemeten.

6.

Rugbreedte

RB

Van armsgat tot armsgat, ± 15 cm onder het
nekknobbeltje.

7.

Ruglengte

RL

Van nekknobbel tot taille.

8.

Schouderbreedte

SchBr Van hals aanzet tot schoudertop.

9.

Voorbreedte

VBr

Van armsgat tot armsgat, ± 7 cm onder het
hals kuiltje.

10. Taillelengte

TL

Van hals kuiltje tot taille, tussen de borsten
door gemeten. Geef met de duim onder de
centimeter de borstgrootte aan.

11. Bovenwijdte

BW

Over het dikste gedeelte van de borst, recht oer
de rug. De centimeter tussen de borsten terug
naar het lichaam brengen.

12. Onderbustewijdte

OBW

Onder de buste rondom het lichaam (=2e BW).

13. Zijlengte

ZL

Van okselspier naar taille. Of van de onderkant
van een liniaal (4 cm breed) onder de arm naar
taille.
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4.0

MAATSCHEMA

1. Taillewijdte
2. Heuphoogte
3. Heupwijdte
4. Sliphoogte
5. Slipwijdte
6. Rugbreedte
7. Ruglengte
8. Schouderbreedte
9. Voorbreedte
10. Taillelengte
11. Bovenwijdte
12. Onderbustewijdte
13. Zijlengte
14. Busteomtrek
15. Bustehoogte
16. Onderbusteomvang
17. Bustebreedte
18. Bustediepte
19. Armsgatdiepte
20. Kruislengte
21. Zithoogte
22. Rughals
23. Figuurnaadbreedte
24. Tussenruimte borsten
25. Gewenste bh-hoogte
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5.0

EXAMEN EISEN.

- Inleveren van de mappen.
- Inleveren van praktijk werkstukken.
- Uitwerking van examentekening.
Inleveren van de mappen:
De map dient compleet te zijn en door de lerares geparafeerd/afgestempeld te zijn.
De complete indruk van d map dient netjes en verzorgd te zijn.
Inleveren van praktijk werkstukken:
U heeft hierin 4 keuzes namelijk:
1.
2.
3.
4.

Beugel bh en slip.
Bodystocking of badpak met beugel gevoerd.
Bustier met slip.
Korset met slip

Uiteraard hoeft u maar 1 keuze uit te werken.
Voorzie alles duidelijk van naam en cursistennummer.
Een uitgewerkte tekening op 1/4e schaal toevoegen, evenals de maten waarop het
lingerie werkstuk is getekend en gemaakt.
Het lingerie werkstuk hoeft niet te worden gepast op het examen.
Beoordeling:
-

Netheid van de werkstukken.
Originaliteit.
Stofkeuze.
Creativiteit.

Als u veel werk heeft gehad aan het vervaardigen van uw werkstuk en/of de
ontwerpen zijn zeer origineel, dan komt dit zeker tot uiting in uw cijfer!
Uitwerking tekening:
De “mallen” die u nodig heeft voor de examentekening worden bij de opdracht
geleverd.
U hoeft geen grondpatronen uit het hoofd te leren.
De tekening en overtrek moeten zover mogelijk worden uitgewerkt.
Vermeld duidelijk uw naam en cursistennummer.
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7.0

SLIPS.

Bij de opzet van de slip moeten de opgemeten maten eerst aangepast worden (rek
van de stof).
De stof kan in de lengte en/of de breedte rekken.
De meeste rek wordt meestal in de breedte verwerkt.
Is er géén rek in de lengterichting van de stof (bijv. bij satijn), corrigeer dan de
lengtematen niet.
Er geldt gemiddeld:
Breedtematen aftrek van 15%,
lengtematen aftrek van 5%.
Voorbeeld:

TW van 70 cm is 70: 1.15 = 60,9 cm (15 %).
ZH van 25 cm is 25: 1.05 = 23,8 cm (5 %).

U kunt ook vooraf uit uw lapje stof een stukje van 10 bij 10 cm knippen.
Rek het lapje maximaal uit, zowel in de lengte als in de breedte.
Het rekpercentage is dan de hoeveelheid uitgerekte centimeters keer 10.
Dit getal geeft dan het aantal procenten weer.
Pas vervolgens de bovengenoemde formule toe.
Bereken eerst alle maten.
Het grondpatroon is de opzet van een tailleslip, de hoogte is van taille tot op het
heup bot.
Door de taillelijn te verlagen en/of de beenuitsnijding te veranderen kunnen vele
variaties getekend worden.
Let op: Verlaag de M.A. niet meer dan 2 cm!
We onderscheiden diverse slips:
-

Tailleslip
Rio-slip
Heupslip
Bikini-slip

= slip tot in de taille, beenuitsnijding tot over de billen.
= tailleslip met een hoge beenuitsnijding.
= slip tot aan heuphoogte, beenuitsnijding tot over de billen.
= high-leg slip = heupslip met een hoge beenuitsnijding en een
verlaagde taillelijn.
String
= mini-model slip, waarvan het achterpand gevormd wordt door een
smal reepje stof/koord.
Tanga
= mini-model slip, met aan de zijkanten koordjes of een smal bandje.
Boxershort = een tailleslip met ruimvallende korte pijpjes.
Strakke boxershort met pijpjes.
Vlinderslip = taille hoge slip, niet aansluitend bij de pijpjes.
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6.0

GRONDPATROON SLIP.

Teken deze slip op maten boek en op eigen maat.
Pas eerst de maten aan, door het rek-percentage toe te passen.
1. A-A1 = 1/2 heupwijdte.
A-A2 = 1/4 heupwijdte - 2 cm.
A-B = de heuphoogte.
Teken een rechthoek, merk B1 en B2.
2. A-A3 & A1-A4 = 2,5 cm.
A3-B3 = de zithoogte - 3 cm.
Trek deze lijn door het punt B.
A4-B4 = de zithoogte.
Trek deze lijn door punt B1.
3. A2-A5 & A2-A6 = 1 cm.
4. A3-C = de lengte van de slip gemeten vanaf de taille tot de lieslijn, midden
boven het bovenbeen (beenuitdraai).
Teken door punt C een hulplijn naar rechts haaks op A3-B3.
Merk punt C2.
Teken de zijnaden A5-C2 en A6-C2, hol evt. de taillelijn A3-A5 en A4-A6 iets
uit.
5. C-C1 = 1/8 heupwijdte.
6. Verleng de lijn A3-B3.
A3-D = de kruislengte min de zithoogte.
D-D1 = 7 cm (haaks op A3-D).
D1-D2 = 1 cm (haaks op D-D1).
Verbind D-D2.
B3-B5 = 2,75 cm (haaks op A3-D).
Teken de belijning volgens voorbeeld.
7. B4-B6 = 7 cm (haaks op A4-B4).
B6-B7 = 1 cm (haaks op B4-B6).
8. Verbind B7 met C2.
Verdeel de lijn in drie gelijke delen en teken de
belijning volgens voorbeeld.
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UITWERKING GRONDPATROON SLIP

MATEN:

TW = 74 cm: 1.15 = 64,3 cm.
HW = 100 cm: 1.15 = 86,9 cm.
ZH
= 25 cm: 1.05 = 23,8 cm.
HH
= 20 cm: 1.05 = 19,0 cm.
KL
= 66 cm: 1.05 = 62,9 cm.
Beenuitdraai = 16 cm.

Rekpercentage breedte 15%
Rekpercentage lengte 5%
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7.0

OPDRACHT.

Teken de het grondpatroon slip op ware grootte en op eigen maat.
Maak deze uit elastische stof.
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8.0

NAAIBESCHRIJVING SLIP.

Er is gekozen voor een algemene naaibeschrijving voor de slips.
Dit omdat er talloze modellen slips bestaan, die elk een eigen volgorde wat betreft
het naaiwerk kunnen hebben.
Voor het verwerken van kant en het aanzetten van elastiek zie ook de
naaibeschrijvingen beugel-bh/beugelbody in de volgende mappen.

Patroondelen:
Voorpand (stofvouw)
Achterpand (stofvouw)
Kruisbeleg (stofvouw)

1 x (meeste rek in breedte).
1 x (meeste rek in breedte).
1 x van tricot (meeste rek in breedte).

Knip alle patroondelen met 1 cm naad.
Gebruik een stretch naald.
1. Leg voorpand (g.k.) op het achterpand (g.k.).
2. Zigzag de zijnaden vast (1,5 x 1,5 mm.), werk af.
Stik de kruisnaad.
Zet kruisbeleg blind, of met een gestikte zigzag vast.
3. Meet voor het elastiek de beenronding op.
Knip 2 x deze lengte -10% tot 15% + 1 cm naad.
Stik de elastiekuiteinden op elkaar, verdeel het elastiek over de beenronding.
Leg het elastiek met de verkeerde kant op de goede kant van de stof (zachte
kant van het elastiek komt later tegen de huid aan).
Het elastiek wordt aangetrokken aan de stof genaaid met een zigzag breedte
van 2 en lengte van 2.
Knip met een klein scherp schaartje de stof weg van het elastiek en vouw het
elastiek naar binnen, waardoor het randje mooi boven de stof uitsteekt.
4. Stik door met stikkende zigzag (steeklengte 1,5 x 4,5 mm), of tweelingnaald.

Stikkende zigzag.

Doorstikken met een tweelingnaald.
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9.0

PASVORM CORRECTIES SLIP.

Al hoewel de patronen op maat zijn getekend, kan het voorkomen dat
extra correcties alsnog nodig zijn.
Dit kan bijvoorbeeld door een afwijkende stand van het bekken, of door
verdikkingen van billen en/of buik.
Bij de correcties moet u wel oppassen dat de pasvorm van de patronen niet
aangetast wordt.
Belangrijk is dat de slip eerst goed aangetrokken wordt.
Vaak wordt het achterpand te hoog opgetrokken.

De billen worden niet geheel bedekt:
Dit kan bij dames met zware billen voorkomen, maar óók als een slip te hoog is
opgesneden.
Oplossing:
-

Kruisnaad achter verbreden.
Ander model kiezen, minder hoog opgesneden.
In evt. deelnaden extra ruimte aantekenen.
Zijnaad meer naar voren leggen. Het A.P. kan nu breder getekend worden.
Tussen V.P. en A.P. een driehoek van kant zetten; de slip valt dan mooier.

Kruisbreedte is niet goed:
Door een smal of juist een breed bekken kan een andere kruisbreedte noodzakelijk
zijn.
Oplossing:
-

Kruisbreedte verbreden/versmallen.

Te veel stof onder de taille op de rug.
Dit komt vaak voor bij mensen met een holle rug en stevige billen.
Oplossing:
-

Maak deelnaden in het achterpand en haal zo de extra stof weg.
Teken de slip lager.
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10.0 VARIATIES GRONDPATROON SLIP.
Neem het grondpatroon slip over en merk de punten E1 en E2.
Werk de volgende variaties uit:

1. High-leg basisslip:
Dit is een slip met een zijlengte tot halverwege de heuphoogte (E).
De punten B5-E (hol) en B7-E (bol) met elkaar verbinden.
De taillelijn kan ook verlaagd worden.
Het kruis blijft onveranderd.

2. Rio-slip:
Dit is een slip met een hoog opgesneden pijp.
Ga op de punten E1 en E2 3 tot 4 cm naar beneden.
Merk zoals in de tekening de nieuwe punten E2 en E1.
De punten B5-E2 (hol) en B7-E1 (bol) met elkaar verbinden.
De taillelijn kan weer verlaagd worden.
Het kruis blijft onveranderd.

3. String:
Dit is een slip met een zeer smal achterpand.
Ga op de punten E1 en E2 3 tot 4 cm naar beneden.
Merk zoals in de tekening de nieuwe punten E2 en E1.
Ga op de M.A. ongeveer 15 cm naar beneden en merk punt E3.
E3-E4 = 0,75 cm (haaks).
Merk punt D.
D-D3 = 0,75 cm.
Teken de voorpijp D3-E2 (hol), en E1 en E4 ook hol.
Let op:
Haal er niet te veel van de kruislengte af, anders wordt de slip te kort!
Het B5 punt is het punt waar vanaf een kruisdeeltje voor binnen in de string
getekend kan worden.
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UITWERKING VARIATIES GRONDPATROON SLIP

High – leg slip.

Rio-slip.

String.
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11.0 BOXERSHORT/STRAKKE BOXERSHORT

A. Boxershort
Voorbeen:
1. A-B = 1/4 heupwijdte + 8 cm.
A-C = de zithoogte + 4 cm.
C-C1 = 1 cm.
A-A2 = 1/10 heupwijdte.
A-A3 = 1/10 heupwijdte.
Teken de voorlijn A2-A3-C1.
2. A1 is de helft van A-A2.
Teken rechte lijn naar beneden.
A1-D = 1/10 heupwijdte - 2 cm.
3. C-C3 = 1/4 heupwijdte + 5 cm.
Teken de taillelijn C1-C3 (hol).
4. Verbind C3 met B.
C3-C5= de gewenste zijlengte.
Verbind A2-D-C5 en C3-C5.
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B. Strakke boxershort met pijpjes.:
Neem het grondpatroon slip over.
Verleng de zijnaad bij C2 met bijvoorbeeld 5 cm.
Merk hier het C3 punt.
Voorbeen:
B-E is de afstand B-B3 + 1/3 van de lengte van het kruisje.
(Teken haaks op M.V.).
Teken twee cirkelslagen:
Afstand = B-E, middelpunten zijn de punten E en B.
Punt E1 is het snijpunt van beide cirkelslagen.
Verbind E1 met B.
E1-E2 = lengte pijpjes (haaks op E1-B).
E1-E3 = 0,5 cm.
Teken vloeiende kruislijn E3-B.
Achterbeen:
B1-F is de afstand B1-B4 + 2/3 van de lengte van
het kruisje, teken haaks op de M.A..
Teken twee cirkelslagen:
Afstand = B1-F, middelpunten zijn de punten B1 en
F.
Punt F1 is het snijpunt van beide cirkelslagen.
Verbind F1-B4.
F1-F2 = lengte pijpjes (haaks op F1-B4).
F1-F3 = 0,5 cm.
Teken vloeiende kruislijn F3-B1.
Tenslotte: verbindt E2-C3-F2.
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UITWERKING BOXERSHORT

UITWERKING STRAKKE BOXERSHORT
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12.0

STEUN-GEVENDE SLIP.

Het uitgangspunt van deze slip is het grondpatroon van de slip.
De taille wordt niet uitgehold.
Deze slip wordt vaak gebruikt bij zwangere vrouwen, die last hebben van bekken
instabiliteit.
Neem het grondpatroon slip over en merk de volgende punten:
Op de M.A. punt A.
Bij de zijnaad punt B.
Op de M.V. punt C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verhoog het A.P. met 4 tot 5 cm. (A-A1).
A1-A2= 10 cm (haaks).
A2-A3= 8 cm (haaks).
Verleng de zijlengte op punt B met 3 cm. (B-B1).
Teken de nieuwe beenuitsnijding.
Teken een steun-gevende band van 7 cm.
Begin op M.V. ± 20 cm onder de taillelijn (C-C1).
U kunt ook zelf een andere belijning tekenen.
Dit is afhankelijk waar u de steun nodig heeft.
7. Teken haaks op M.V. 2,5 cm naar links (C-C2).
Teken de nieuwe M.V. vanaf onderkant band door het C2 punt naar boven.
Verleng deze nieuwe M.V. met ongeveer 10 cm. (C2-C3).
Teken de nieuwe taillelijn volgens voorbeeld.
Bij gebruik van verschillende stoffen/kant kan een teveel aan ruimte weggenomen
worden in een (deel)naad.
Bij gebruik van breed elastiek wordt het gehele bovendeel van elastiek aan het
onderdeel gestikt (extra steun gevend).
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UITWERKING STEUNGEVENDE SLIP
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13.0

OPDRACHT.

Zoek twee plaatjes op internet of in tijdschriften van verschillende slips.
Werk deze (samen met een medecursist) op 1/4e schaal uit.
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14.0

INTEKENING SCHULPRAND SLIP.

Geschulpt kant wordt gemaakt in diverse breedtes.
Aan één of aan beide zijden van het kant zit een schulprand.
De verwerking van kant met een schulprand betekent dat het patroondeel minstens
één rechte rand moet hebben, anders verknipt u de schulpjes.
Belangrijk is, dat geschulpt kant slechts in één richting rekt (de lengterichting).
De slip zal minder gaan rekken!
Probeer te vermijden, dat de naad van het geschulpte kant in een hoek eindigt.
De afwerking is dan nl. erg lastig.
1. Neem het voorpand van de slip over en geef de gewenste beenuitsnijding
voor het schulpkant aan.
Merk de punten A, B, C en D.
2. Meet de afstand A-B op en zet deze opgemeten maat af op een rechte lijn.
Merk deze lijn met punt A en B
Zet haaks op de lijn A-B de afstand A-D en B-C van de slip af.
Merk C1 en D1, verbind deze punten in een rechte lijn.
3. Meet in de slip de afstand C-D op. Zet deze afstand af op de lijn C1-D1.
Verdeel het teveel aan weerszijden van de lijn.
Wordt de hoek té scherp, dan de lijn C1-D1 verlengen.
Dit wordt gecompenseerd door het gebruik van elastiek.

Intekenen van schulprand.
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