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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het is 
echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

Lady Fleur is een shirt met twee lagen over elkaar. De onderste laag is onder de bovenste laag te zien.  
Op borsthoogte is de wijdte nauwsluitend en loopt van daaruit in een A-lijn wijd naar beneden. 
Op het patroonblad staan de maten 46 t/m 58 
Stap-voor-stap beschrijving: www.farbenmix.de 
video-beschrijving www.youtube.com/mialuna24 
 
Materiaal 
Big Lady Fleur valt het mooiste met goed rekbare en licht-vallende tricotstoffen of gebreide stoffen van 
viscose of modal. Natuurlijk kunnen ook gewone katoenen tricots worden gebruikt. 
 
Stofverbruik 
De maten van de tabel zijn de maten van het kant-en-klare kledingstuk. 
Neem voor het begin de maat op. Let op wijdte en lengte en vergelijk deze maten met een goed passend 
shirt. Pas eventueel de wijdte en lengte aan. Alle afmetingen zijn berekend op een stofwijdte van 140 cm. 
 46 48 50 52 54 56 58 
borstwijdte beide lagen 104,5 110,5 116,5 122,5 128,5 134,5 140,5 
taillewijdte onderste laag 107 113 119 125 131 137 143 
heupwijdte onderste laag 137 142 147 152 157 162 167 
bovenarmwijdte 38 39,5 41,5 43,5 45,5 47,5 49,5 
lengte middenachter onderste 
laag 

70 71 72 73 74 75 76 

lengte middenachter bovenste 
laag 

66 67 68 69 70 71 72 

 
Shirt 2 lagen, vleugelmouw 320 330 340 350 355 365 370 
Shirt 2 lagen, lange mouw 320 330 340 350 355 365 370 
Voor- en achterpand buitenste 
laag, vleugelmouw 

160 165 170 175 175 190 205 

Voor- en achterpand buitenste 
laag, lange mouw 

160 165 170 180 185 205 235 

Voor- en achterpand onderste 
laag vleugelmouw 

165 170 175 180 180 190 190 

Voor- en achterpand onderste 
laag, lange mouw 

165 170 175 180 180 190 190 

Voor- en achterpand buitenkant 160 165 170 175 180 190 190 
Voor- en achterpand onder 165 170 175 180 180 190 190 
 
Kniplijst 
Voorpand onderste  1 x aan de stofvouw 
Voorpand buitenkant 1 x aan de stofvouw 
Achterpand onderste 1 x aan de stofvouw 
Achterpand buitenkant 1 x aan de stofvouw 
Vleugelmouwtje of smalle mouw (lang of kort) 2 x  
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Werkwijze 
 
Lady Fleur wordt met een rekbare steek of met de lockmachine genaaid. De naadtoeslag hoeft niet afge-
werkt te worden.  
Lees voor het naaien eerst de beschrijving helemaal door.  

1. Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof 
2. Leg voor- en achterpand van het binnenste/onderste shirt met de goede kanten op elkaar en sluit de schou-

dernaden. Doe hetzelfde met voor- en achterkant van de buitenste laag. 
3. Keer beide shirts naar de goede kant. Schuif het binnenste shirt in het buitenste shirt en speld de armsgaten 

en de hals van beide shirts op elkaar. Stik ze eventueel op elkaar vast.  
4. Sluit de zij- en mouwnaad van de vleugelmouwtjes of van de lange mouwen. Speld de vleugelmouwtjes in 

het armsgat. Let daarbij goed op de patroontekens. 
Stik de drie lagen op elkaar. Voor het inzetten van de lange mouwen even het shirt binnenste buiten keren 
en de lange mouw met de goede kanten op elkaar in het armsgat spelden. Let ook hier goed op de patroon-
tekens en stik de mouw vast. 

5. Leg de hals zonder te rekken recht en meet hem op. Vermenigvuldig dit getal met 0,7 voor een boordje van 
goed rekbare stof of met 0,8 voor een wat stevigere boordstof of tricot. Knip het boordje in de berekende 
lengte en 4 tot 4,5 cm hoog. Zet het boordje gelijkmatig verdeeld in de hals. Vouw de naadtoeslag in het 
shirt en stik de hals met een rekbare steek door op het shirt. 

6. Zoom het shirt en kies hiervoor één van de volgende manieren:  
a.  Vouw de zoom 1,5 cm naar binnen, strijk hem plat en stik hem door. Deze manier is het mooist voor stof-
fen die aan de binnenkant wit zijn maar ook voor de lange en korte normale mouwen. 
b.  Leuk bij dit model staat ook de rolzoom. Kijk voor de beschrijving in het boekje van je lockmachine. 
c.  De zomen kunnen ook geheel onafgewerkt gelaten worden. Zorg wel dat de zijnaden goed zijn afgewerkt 
zodat de naad niet loslaat.   
KLAAR!  
 
 
Variaties 
 
Natuurlijk kan het shirt ook van 1 laag stof gemaakt worden. Daarvoor kun je het bovenste maar ook het 
onderste patroondeel gebruiken in combinatie met de verschillende mouwvariaties.  

 


