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Voorwoord

Ik draag dit boek op aan mijn leerlingen, 

en meer bepaald aan degenen die bij mij les 

volg(d)en sinds de oprichting van de 

Fanchonable School in 2005.

Ik heb veel respect voor hun motivatie 

en enthousiasme die hen de wilskracht 

geven om, via het ontwerpen, zorg te 

dragen voor zichzelf.

www.fanchonable.be
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Inleiding

Het klassieke onderwijs beantwoordt niet meer 
aan de verwachtingen van vrouwen die zelf willen 
leren ontwerpen. De hoge eisen en verstikkende 
theorieën smoren flexibiliteit, creativiteit en 
persoonlijke vrijheid in de kiem.
Met dit boek wil ik beginnelingen de kans geven 
om hun eigen creatieve talenten te ontdekken 
door het aanleren van eenvoudige technieken 
om zo veel mogelijk ruimte te laten voor hun 
inventiviteit.
een kledingstuk is echter zoals een constructie; 
er moeten dus wel enkele wetmatigheden worden 
nageleefd. onze eigen morfologie of lichaams-
bouw is daarbij het uitgangspunt.

naaien is een vak dat pas echt betekenisvol wordt als het samen-
gaat met ontwerpen. mode is voor veel vrouwen een creatief in-
strument geworden om hun identiteit invulling te geven. naaien 
wordt bijzonder boeiend als het ten dienste staat van de wens om 
te creëren, waardoor onze vrijheid tot volle ontplooiing komt.
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een patroon is een weergave van je maten, maar 
geen enkele vrouw is precies hetzelfde gebouwd. 
Door je eigen maten nauwkeurig op te nemen, kun 
je patronen aanpassen aan je eigen lichaamsbouw. 
ook dat leer je in dit boek.

BusteliJN (B)

tAilleliJN (t)

HeupliJN (H)   

lAge HeupliJN (lH)

extrA lAge HeupliJN (xlH)

De patronen in dit boek zijn gebaseerd op de 
bijgevoegde standaardmatentabel.

maten

Legende van 
de patronen   1   2   3   4    5    6   7   8   9

Maattabel 10 J 12 J 14 J  36    38   40   42  44  46

Bustelijn = B  76  80   84  88    92   96  100 104 108

Taillelijn = T  58  62   66  70    74   78   82  86  90

Heuplijn = H  78  82   86  90    94   98  102 106 110

Lage heuplijn = LH  82  86   90  94    98  102  106 110 114

Extra lage heuplijn = XLH  86  90   94  98  102  106  110 114 118

B

T

H

xlH
lH

15 cm

6 cm

3 cm
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een goed patroon is steeds een weergave van 
je figuur. op alle patronen in dit boek staan de 
lichaamslijnen aangeduid, zodat je je maten kunt 
controleren en waar nodig wijzigingen kunt aan-
brengen. 

om het gekozen patroon aan jouw maten aan te 
passen, deel je je maten door vier en duid je deze 
aan op de respectievelijke lijnen op het patroon; 
waar nodig versmal je of verbreed je dan het 
patroon.

De rechte draad is de gebruiksrichting van je stof. 
Het is de richting waarin de stof wordt afgerold. 
op de patronen wordt dit aangeduid met r.D. en 
een pijl in de richting van het afrollen van de stof. 
ik kom later nog terug op het belang van de rechte 
draad.

het patroon de rechte draad of 
rechte draadrichting

VOORBEELD   

Bustelijn = B = 90 : 4 = 22,5

Taillelijn = T = 70 : 4 = 17,5

Heuplijn = H = 92 : 4 = 23

Lage heuplijn = LH = 96 : 4 = 24

Extra lage heuplijn = XLH = 99 : 4 = 24,75
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Jumpsuit (pag. 73)



Jane (pag. 42)
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a1/ de stof plaatsen

Basis Marion Basis josepha 

Zoals de stof van de rol komt, met 

één stofvouw.

Open de stof en vouw ze van beide kanten naar 

het midden toe zodat je twee stofvouwen krijgt.

0/1 0/2

a2/ het patroon plaatsen

Basis Marion Basis josepha 

Plaats de patronen met het middenvoor en 

de middenrug op de stofvouw.

Plaats de patronen met het middenvoor en de mid-

denrug op elke stofvouw.

0/3 0/4

Basisbloes
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a3/ de stof knippen
Knip de delen met 1 cm naadtoeslag, behalve aan de zoom.

Controleer of de lengte juist is en kies de afwerking.

Pas de totale lengte van de bloes aan in functie van de gekozen afwerking: de boord of de zoom.

a4/het in elkaar zetten

Stik de voorkant en de achterkant 

aan elkaar. 

0/5

a5/ het passen
Controleer de maat, de totale lengte en de diepte van de halsuitsnijding.

Is de bloes te breed in de taille? Neem dan de taille in.

Is de halsuitsnijding niet diep genoeg? Maak de halsuitsnijding dan dieper.

Na de eventuele aanpassingen kun je alle naden samen afwerken met een overlock- of zigzagsteek.

a6/ de afwerking
Zie pag. 83, deel F De afwerking.

Na de eventuele aanpassingen kun je alle naden samen afwerken met een overlock- of zigzagsteek.

A
/ B

loes



Flore 4 panden (pag. 69) en 
Josepha fantasie (pag. 46).

www.lannoo.com
registreer u op onze website en we sturen u 
regelmatig een nieuwsbrief met informatie 
over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve 
aanbiedingen. 
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