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Rosalie & Lady Rosalie  & Big Lady Rosalie  
 Sommertop by mialuna24.de  

  
Rosalie is een zomertopje met wat variaties. Je kunt met dit patroon een nauwsluitend topje naaien of een wat 

wijder vallend shirtje. Er staan ook twee lengtes op het patroon. Het bijzondere aan dit patroon is de tunnel 
langs de halsrand waardoor een bandje of een strook tricot geregen kan worden en dan aan de voorkant een 

beetje opzij gestrikt. Natuurlijk kan de top ook zonder tunnel gemaakt worden. Kies voor Rosalie tricot, 
interlock of lichte gebreide stof. 

Op het patroon staan de maten voor kinderen in dubbele maten 86/92 – 158/164 en voor dames in de maten 
34 t/m 56.  

  
Materiaal/maten   
De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. Begin met het opnemen van de maat! Let 
vooral op wijdte en lengte! Vergelijk eventueel de maten met een goed passend shirt en pas eventueel de jdte 
of lengte aan. 

maat   86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

borstwijdte 58 60 63 66 70 76 82 

taille smal 58 60,5 62 63 66 71 76 

heup smal  58,5 61,5 65 68 72 79 86 

heup wijd   72,5 76 79,5 83 87 94 101 

ruglengte kort    30 34 38 42 46 50 54 

ruglengte lang    35 39 43 47 51 55 59 

stof,140 cm smalle versie 50 55 60 65 70 70 75 

stof, 140cm wijde versie    50 55 60 65 70 70 85 

verder nog boordstof voor de hals evt mouwboordjes. strook tricot (3 cm breed)     of koord. 

   

maat  34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 

borstwijdte 78 82 86 91 95 100 104 110 116 122 128 134 

taille smal 73 76 80 86 90 94 98 104,5 111 117,5 124 130,5 

heup smal  88,5 92,5 95,5 102,5 105,5 108,5 112,5 117,5 122,5 127,5 132,5 137,5 

heup wijd  107 111 114 121 124 127 131 136 141 146 151 156 

ruglengte kort 55,5 56,5 57,5 58,5 59,5 60,5 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 

ruglengte lang   60,5 61,5 62,5 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 69,5 70,5 71,5 

stof,140 cm 
smalle versie 

85 90 90 90 90 95 95 95 95 100 130 155 

stof, 140cm  
wijde versie    

85 90 90 90 90 95 95 105 125 145 150 155 

verder nog boordstof voor de hals evt mouwboordjes. strook tricot (3 cm breed)     of koord. 

  
Kniplijst:         
1 – voorpand    1 x  aan de stofvouw 
2 – achterpand 1 x  aan de stofvouw 
  
Knip de stroken voor de hals en de armsgaten volgens de kniptabel, 4 cm breed. Afhankelijk van de rekbaarheid 
van de boordstof kan het voorkomen dat de strook wat ingekort moet worden. 
De strook is inclusief naadtoeslag!  

maat   86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 

1 x halsstrook     36 38 40,3 44 47,2 50,7 54,2 

2 x strook voor armsgat 29 31,5 32,7 35,5 38,2 40,2 42,8 

   

maat   34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 

1 x halsstrook     58,5 59,5 60,5 62 64 65,7 68 70,5 73 75,5 78 80,5 

2 x strook voor armsgat 44,8 46,5 48,3 49,5 50,7 52 52,7 54,5 55,5 58,7 61 63 
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Werkwijze: Het gemakkelijkst kun je rekbare stof met de lockmachine naaien. Met de gewone 

huishoudmachine kan het natuurlijk ook. Gebruik dan een overlocksteek of een zigzagsteek met normale lengte 

of een steelsteekje. Gebruik voor rekbare stoffen bij voorkeur ballpointnaalden (jerseynaald) in de 

naaimachine.  

Lees eerst de hele beschrijving een keertje door.  

Een videobeschrijving vind je hier: http://www.youtube.com/mialuna24 

Werkbeschrijving Rosalie, smal met strik in de hals 
 

1. Neem de juiste maat in de smalle versie over van het patroon. Omdat er zoveel maten en lengtes op 
het patroon vlakbij elkaar liggen, is het gemakkelijker om eerst jouw maat met een gekleurde stift over 
te trekken. Voor- en achterpand met naadtoeslag knippen, bij de zoom 2-3 cm extra knippen. Neem 
alle patroontekens over op de stof.  

2. Leg de schoudernaden met de goede kanten op elkaar en stik ze dicht. Vouw de strook voor de hals 
aan de uiteinden 1,5 cm naar binnen en vouw hem daarna in de lengte dubbel, de goede kant buiten. 
Speld het boordje langs de hals en begin bij het patroonteken in de hals. Rek het boordje iets uit en 
stik het vast. Vouw de naadtoeslag naar beneden in de top en stik het aan de goede kant door.                                          

3. Vouw de boordstroken voor de armsgaten dubbel, de goede kant buiten en stik ze uitgerekt in de 
armsgaten. Vouw de naadtoeslag in de top en stik hem aan de goede kant met een rekbare steek 
door. Strijk naar wens de hals- en mouwboordjes netjes plat.                                                         

4. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar. Zet de armsgaten met een paar steekjes met 
de naaimachine net vast en sluit daarna pas de rest van de zijnaden. Keer de top.                                       

5. Vouw de zijnaden in de armsgaten naar het achterpand en stik ze met een driehoekje plat.                                  
6. Maak een zoom in de onderkant shirt.                 
7. Een koord van tricot kan heel goed zelf gemaakt worden van tricot met een deel elasthan. Knip een 

strook van ca. 2- 3 cm breed in de lengte van de hals plus de lengte die nodig is voor een strik. Rek de 
strook stevig uit zodat de tricot zich vanzelf helemaal oprolt. Rijg het band met een veiligheidsspeld in 
de halsboordtunnel. Maak een strik in het koord. Knip het teveel eventueel af. KLAAR !!!         

  
Werkbeschrijving van Rosalie, wijd met normaal halsboord en armsgaten afgewerkt met beleg:             

1. Neem de juiste maat in de wijde versie over van het patroon. Omdat er zoveel maten en lengtes op 
het patroon vlakbij elkaar liggen, is het gemakkelijker om eerst jouw maat met een gekleurde stift over 
te trekken. Voor- en achterpand met naadtoeslag knippen, bij de zoom 2-3 cm extra knippen. Neem 
alle patroontekens over op de stof.  

2. Leg de schoudernaden op elkaar en sluit ze. Sluit de strook voor de hals tot een ring. Vouw de strook 
in de lengte dubbel, goede kant buiten. Verdeel boordje en hals in vier gelijke delen en speld de 
halsboord in de hals. Verdeel de rek gelijkmatig over de hals door gebruik te maken van de vier delen. 
De naad in het boordje kan het beste middenachter vallen. Stik het boordje in de hals en vouw de 
naadtoeslag in de top. Stik deze aan de goede kant op de top door met een rekbare steek. Strijk alles 
netjes plat.                       

3. Speld de strook voor het armsgat NIET gevouwen en iets uitgerekt goede kanten op elkaar aan het 
armsgat. Vouw de strook helemaal naar binnen, zo, dat de naad op de rand valt. Duw de naad mooi uit 
en stik de rand aan de goede kant door. Knip de reep tricot aan de binnenkant voorzichtig zo dicht 
mogelijk bij de naad af.                                                                                                                                                                      

4. Maak de top verder zoals boven beschreven. KLAAR!!                              

http://www.youtube.com/mialuna24

