
De peplumtop Hack
door KanaPe

We maakten van het Jodie shirt uit LMV (nov -dec 2018) een Peplum top. Een ander 
model gebruiken kan ook, maar je neemt best een wat aansluitend model.  

Ook zo eentje maken? 
We leggen het je hier stap 
voor stap uit!  Een diploma 
hogere wiskunde is niet nodig 
maar het helpt ;-)

 Stofadvies:

Wij gebruikten een suede, die hoef je niet te overlocken of zomen. Idem indien je een 
punta di roma zou gebruiken. 
Natuurlijk kan een iets stevigere tricot ook. Een soepelvallende stof is minder geschikt 
omdat hierbij het effect van de peplum verdwijnt. 

 Benodigdheden:

Je hebt minstens evenveel stof nodig zoals voorgeschreven bij het oorspronkelijke 
patroon. Afhankelijk van de hoogte van je peplum komt er nog wat bij. 
Een goede maatstaf is:
Hoogte (verkorte) rugpand + hoogte peplum (+20% extra, voor de ronding) 
+ hoogte mouw. 
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How to:
Stap 1 je maat overnemen:
Je vertrekt van je eigen maat van het patroon en tekent dat eerst uit.  Voor je maat te 
bepalen is de borstomtrek doorslaggevend. Deze meet je best even na op het patroon.

Stap 2 je taillehoogte (of afkniplijn) bepalen:
Je bepaalt de hoogte van je taille vanop je rug door de lengte te 
meten van waar de halsboord komt tot in je taille. Idealiter vraag 
je dat aan iemand anders ;-)
Deze afmeting meet je op het patroon vanaf de hals in middenrug. 
Daar teken en knip je loodrecht op de MR het patroon door. 
Je meet nu op het RP de lengte van je onderarm tot waar je knipte 
en doet hetzelfde voor het VP.
 

Stap 3 bovenstuk knippen en naaien:
Je maakt het bovenstuk zoals de omschrijving voorziet. Je voegt voor de peplum 
aan te stikken 1 cm naad toe. Eenmaal het bovenstuk gestikt is, ga je het passen om te 
zien waar je een borstneep en/of rugneep gaat leggen.  Hier speelt je voorkeur een 
rol - hoe aansluitend je het wil.  Idealiter helpt iemand je bij het bepalen van de nepen, 
maar lukt dat niet, dan kan je het zelf voor de spiegel doen. 
Je hoeft je top niet binnenstebuiten aan te doen maar je speldt de naden zoals je ze 
wilt en werkt met een driegdraadje. Je doet je top weer uit (a ja, anders kan je niet 
stikken ;)) en je speldt de nepen nu naar binnen. Naai de nepen in je bovenstuk 
zoals je ze gespeld hebt.
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Stap 4 de peplum tekenen:
Nu ga je het peplum deel maken. Daarvoor baseer je je op je tailleomtrek van je
bovenstuk (de neepdiepte mag niet meegeteld worden).  Je tekent een rechthoek 
met als hoogte de gewenste hoogte van de peplum. De breedte is 1/4 van je tailleomtrek.
Stel: je hebt een tailleomtrek van 80 cm en je wil dat je peplum deel 25 cm hoog is, 
dan heb je dus een rechthoek nodig van 20 cm breed op 25 cm hoog.
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Je verdeelt nu je rechthoek in 4 gelijke delen (dus in ons voorbeeld telkens 5 cm).
Je knipt op deze verticale lijnen het patroondeel bijna volledig door tot boven zodat 
je het patroon onderaan kan openschuiven en zo een waaier krijgt. Op de tekening 
hieronder zie je hoe je dat doet.
Je waaiert het nu onderaan open en voegt in totaal de halve breedte van de totale 
rechthoek (in ons voorbeeld 20 cm) tussen de delen toe. In ons voorbeeld dus tussen 
elk deeltje 3,3 cm (want 20:2 = 10 en 10 gedeeld door 3 = 3,33333)
Nu herteken je onderaan de zoom tot een gebogen lijn en je bepaalt de RVD op basis
van het eerste deel (zie tekening). Je gaat dit patroondeel straks aan de stofvouw knippen 
en je hebt het in totaal 2 keer nodig, Afhankelijk van het stof dat je gebruikt 
heb je onderaan geen naadwaarde nodig. Wij gebruikten een suède maar ook bij punta 
di roma kan je de naad onderaan zo laten.  Een alternatieve afwerking met rolzoom 
kan ook, dan hoef je ook geen extra naad te voorzien.

TIP: 
Als je voorpand veel breder of smaller is dan je rugpand is het beter om 2 aparte peplum
delen te tekenen ( je meet het voorpand op en deelt dit in 2, net zoals het rugpand. 
De verdere werkwijze, in 4 delen en waarde toevoegen, is gelijk aan wat hierboven 
beschreven is).
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Stap 5 peplum naaien:
Naai je twee delen peplum aan mekaar, strijk de naden open als de stof geen verdere 
afwerking vraagt  of overlock ze samen en strijk de naden naar achter. Naai vervolgens 
je peplum aan je bovenstuk (zorg dat je bovenstuk al zeker een eerste goede strijkbeurt
 heeft gehad), Belangrijk hierbij is dat de je de naden van de peplum gelijk legt met de 
zijnaden van je top. Als je over een overlock beschikt kan je de horizontale aanzetnaad 
nog even overlocken. 

Nog een laatste keer controleren op draadjes en goed opstrijken en....

Klaar! :) 
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Deel je hack met de #KanaPebe

Heb je nog vragen? Contacteer ons!
KanaPe Bv
Groene Hofstraat 31, 2850 Boom
0479/65.57.53 of Hallo@kanape.be


