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De mooiste outfits komen pas tot stand wanneer je je zelfgemaakte stuks met 
elkaar gaat combineren. Ik begin dan altijd met het uitkiezen van een bovenstuk. 
Wil ik lange, korte of geen mouwen? Ga ik voor een gewaagde kleur, print of kies 
ik effen? En daarna ga ik die top of blouse stylen met een bijpassende rok of 
broek en accessoires.

De patronen voor je belangrijkste basisstuk vind je in dit boek. We verzamelden 
maar liefst vijftien verschillende modellen van T-shirts, blouses en tops uit onze 
La Maison Victor-collectie. Het zijn stuk voor stuk tijdloze patronen waarvan de 
werkbeschrijvingen hier superduidelijk worden uitgelegd aan de hand van tekst 
en tekeningen. Ga zeker ook een kijkje nemen op onze website waar je tal van 
naaivideo’s vindt als je voor een bepaalde techniek nog wat extra hulp kunt 
gebruiken. 
 
Klaar? Deel een foto van je kledingstuk op social media met de hashtag van het 
kledingstuk, bijvoorbeeld #sofialmv. Zo inspireer je anderen met jouw creatie. 

Wij zijn alvast benieuwd naar welke mooie nieuwe outfits er zullen ontstaan!

Veel naai- én draagplezier!

Britt Guetens

Hoofdredactrice La Maison Victor

#LAMAISONVICTOR
WWW.LAMAISONVICTOR.COM
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ONS STOFADVIES
Wij kozen voor een zeer losse, soepelvallende  
tricot. Enkel soepele, elastische stoffen zijn  
bruikbaar voor deze blouse. 

Een losse wikkeltop in tricot met 
aansluitende onderrand, dat is onze Sofia 
Blouse. Draag hem op een elegant rokje 
naar het werk, of in het weekend op je 
lievelingsjeans.

Sofia Blouse
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3 Mouwen

Speld de kop van de mouw (C) aan de armuitsnijding van het werk-
stuk met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merktekens 
overeenkomen. Het bovenste merkteken komt overeen met de schou-
dernaad. Het enkele duidt de voorkant aan, het dubbele de rugkant. 
Stik en werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Doe hetzelf-
de met het andere deel C aan de andere kant van het werkstuk.

4 Zij- en onderarmnaden

Leg het voor-, rugpand en de mouwen met de goede kanten op 
elkaar en stik de zij- en onderarmnaden in 1 keer. Werk de naden 
af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naadwaarde naar het 
voorpand.

5  Pols- en zoomboord

Vouw de polsboord (D) dubbel in de breedte met de goede kant 
van de stof naar binnen en stik de lange zijde. Strijk het naadje 
open. Vouw D nu dubbel in de hoogte met de goede kant van de 
stof naar buiten. 

1: Geef aan de onderkant van de mouw (C) twee evenwijdige stik-
sels met grote steeklengte en zonder te hechten, één op 2 cm van 
de naadrand en één op 0,5 cm van de naadrand. 

2: Steek D in C met de goede kanten op elkaar, speld het merkte-
ken van D op dit van C, speld ook de naden op elkaar. Trek voorzich-
tig aan de uiteinden van de loshangende bovendraden van de 
rimpeldraad zodat de stof gaat rimpelen. Verdeel de rimpels netjes 
tussen de speldjes zodat de rand van C past op deze van D. Zet de 
uiteinden van de rimpeldraden vast door ze in 8-vorm rond een 
speldje te draaien. 

3: Speld rondom en stik de rimpels vast tussen de 2 rimpeldraden 
met een rekbare steek. Verwijder de rimpeldraden. Werk de naad 
daarna af met een zigzagsteek of een overlock.

6  Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!
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Vouw de onderboord (E) dubbel in de breedte met de goede kant 
van de stof naar binnen en stik de korte zijde. Strijk het naadje 
open. Vouw E nu dubbel in de hoogte met de goede kant van de 
stof naar buiten. Leg E met de onafgewerkte randen tegen de 
zoom van A en B en stik vast met een rekbare steek. Zorg ervoor 
dat de merktekens overeenkomen. Rek E hierbij een beetje uit. 
Werk de naad daarna af met een zigzagsteek of overlock.

36





ONS STOFADVIES
Maak dit model bij voorkeur in een zware tricot-
stof, liefst met textuur, maar vormvaste stoffen 
zijn ook mogelijk.

Textuurstoffen zijn absoluut hot and 
happening. Omdat de stof op zich alle 
aandacht trekt, vraagt het om een eenvoudig 
model. Deze top is sober van snit, met een 
leuk accent op de rug. 

Tilda Top
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Strijk het beleg naar boven en de naadwaarde in de richting van het 
beleg. Geef vervolgens een stiksel op het beleg vlak naast de naad, 
zodat het beleg vasthangt aan de onderliggende naadwaarde.. 

Keer het beleg om naar de binnenkant van het werkstuk en naai de 
schoudernaden aan elkaar vast met een paar onzichtbare steekjes. 
Naai aan de goede kant van het werkstuk het knoopje op het 
rechterdeel B.

4 Zoom 

Strijk de zoomwaarde van het werkstuk en de mouwzomen om. 
Naai vast met de blinde flanelsteek.

5 Eindstrijk

Strijk de top netjes op en je bent klaar!

Speld de MR-naad van E aan de rand van het aangesneden beleg 
van B met de goede kanten op elkaar en stik vast. 

Leg nu de schoudernaad van het beleg (D + E) op de schoudernaad 
van het werkstuk met de goede kanten op elkaar en speld de 
halslijn van beide delen rondom rond aan elkaar. Je zult zien dat 
het aangesneden beleg van B omvouwt tot aan het knipje van MR. 
Stik de halslijn.
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