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PATRONEN MEI 2016 special

Gebruik
voor dit patroon
een rekbare stof
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105 JURK
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Patronen aanpassen in de lengte

Om het je makkelijk te maken: dit keer
je in deze
bijlage alle patronen in maar liefst
Tek. vind
1 zithoogte
meten
3 lichaamslengtes. 1.60, 1.72, 1.84 m. Kies de lengtemaat die het dichtst bij jouw lichaamslengte zit. Dus ben je 1.64 m lang, dan kies je 1.60 m.

M.A.

M.V.
HEUPLIJN

verwerk
deze dan op de heuplijn van het voor- en achterpand.
• Knip het patroon op de heuplijn door. • Schuif het
patroon uit elkaar. • Leg een strookje patroontekenpapier onder het doorgeknipte patroon. • Voeg het
lengteverschil toe. • Plak het patroon op het papier
vast. • Teken de lijnen weer bij, zodat het patroon weer
één geheel wordt.

RECHT VAN DRAAD

KNIELIJN

RECHT VAN DRAAD
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2. Meer zithoogte
Tek. 3zithoogte
minder zithoogte
Meet je meer
dan de maattabel,
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KNIELIJN

Deze patronen zijn ook
online te bestellen op
www.knipmode.nl/shop

Lees eerst de informatie
op pagina 28 t/m 34
in Knipmode

Wil je een getailleerd jasje maken dat perfect past, dan kun je je eigen voorlengte en ruglengte nameten en deze op het patroon nameten. Is er veel verschil in de gemeten maten,
dan kun je het patroon aanpassen (verlengen of
verkorten).
Op deze pagina’s zie je hoe je
Tek.
2 meer zithoogte
dat doet. En deze manier van werken geldt natuurlijk ook voor alle reguliere Knipmode
patronen die normaal gesproken gemaakt zijn voor lichaamslengte 1.72 m. Ook deze kun
je zo passend maken voor jouw lengte.
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1. Zithoogte meten
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Meet je minder zithoogte, verwerk deze dan
op de heuplijn van het voor- en achterpand.
• Knip het patroon op de heuplijn door. • Schuif
het patroon over elkaar tot de gewenste lengte.
• Plak ze op elkaar vast. • Teken de lijnen weer
bij, zodat het patroon weer één geheel wordt.
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RECHT VAN DRAAD

3. Minder zithoogte

RECHT VAN DRAAD

Ga rechtop op een vlakke stoel zitten.
Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille
in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
Let op: laat de centimeter niet in een bocht om
je heupen lopen.
Tip Gebruik een liniaal i.p.v. een centimeter.
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