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Delia is een patroon van een luchtige top voor warme zomerdagen. Dit topje zit heel snel in elkaar! 

Het voorpand heeft een zacht-afgeronde V-hals, het achterpand kan met een diepe V-hals of met een 
racer back genaaid worden. Er is een halflange top maar ook een wijde variatie die ook als korte top 
of een top met laagjes gebruikt kan worden. DELIA kan ook nog heel eenvoudig tot een jurk verlengd 
worden. Een patroon met veel variatie! 

Materiaal: 
DELIA valt het mooiste van soepele stoffen zoals batist, voile, viscose, crepe. Ook viscose-jersey en 
slubjersey zijn geschikt voor dit modelletje. 

Maten en stofverbruik: zie de tabellen op het Duitse patroonblad 

Knippen: 

Als je eerder een patroon van Bienvenido hebt gemaakt, raad ik je aan dezelfde maat weer te 
gebruiken  
Knip alle patroondelen met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. Knip 2 cm zoomtoeslag 
aan. Werk alle delen naar wens af met een zigzagsteekje of de lockmachine. 

Delia met smalle voering-top:  
voorpand:                                                     1 x aan de stofvouw 
achterpand (V of racer back) :                  1 x aan de stofvouw 
Voorpand voeringtop:                                 1 x aan de stofvouw 
achterpand voeringtop: V of racer back: 1 x aan de stofvouw 

Delia met wijde buitenste laag: 
voorpand:                                                     1 x aan de stofvouw 
achterpand (V of racer back) :                  1 x aan de stofvouw 
Voorpand boven wijd:                                1 x aan de stofvouw 
achterpand boven wijd: V of racer back: 1 x aan de stofvouw 

Schouderbandjes: twee stukken van 25 tot 35 cm lang en 4 cm breed. Knip ze liever iets te lang want 
inkorten gaat heel gemakkelijk. Natuurlijk kan ook gebruik gemaakt worden van kant-en-klare 
bandjes voor de schouderbanden zoals  

Werkwijze: 
Strijk eventueel (afhankelijk van de stof) een klein stukje vlieseline in de hoek van de V-hals. 

Schouderbandjes maken: 
stik de stofstrook in de lengte dubbel, goede kanten op elkaar. Hecht de draad aan het einde niet af 
maar rijg hem door de tunnel en keer de strook met behulp van een potlood of een keernaald. 
Strijk het schouderbandje. Een breder bandje is gemakkelijker te keren. 
 
Leg voor-en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Doe hetzelfde met de 
smalle voering-top. Zoom de top.  
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De voeringtop kan beter niet gevoerd worden maar afgewerkt met een zigzagsteekje of de 
lockmachine want een dubbele zoom zie je misschien aan de buitenkant. De buitenste top kan al wel 
gezoomd worden. 

Speld een schouderbandje volgens de patroontekens eerst op het achterpand en stik hem op de 
naadtoeslag vast. Pas nu de top en bepaal de juiste lengte van de schouderbandjes en speld ze op 
het voorpand vast op de naadtoeslag. Stik daarna de bandjes ook op het voorpand vast.  

Keer de buitenste top binnenste buiten. De voeringtop met de goede kant in de buitenste top 
schuiven, de goede kanten vallen op elkaar. Speld eerst de zijnaden op elkaar, daarna middenvoor- 
en middenachter op elkaar. Speld daarna de bovenkanten van de beide tops netjes op elkaar. Stik de 
bovenranden op elkaar en let op dat de schouderbanden niet per ongeluk meegestikt worden. 
Gebruik hier niet de lockmachine! 
Knip de naadtoeslag bij de V een klein stukje in en knip eventueel wat naadtoeslag weg.  
Keer de top, vouw de naad netjes naar buiten en strijk de bovenrand in model.  

Nu is het het mooiste als de naadtoeslag op de voeringtop wordt vastgezet. Dat gaat niet op de 
plaatsen waar de bandjes zijn vastgenaaid, maar wel in het midden voor en de stukken tussen de 
schouderbandjes (zie de tekening bij de stap-voor-stap beschrijving op www.farbenmix.de) 
Vouw de bovenste laag naar boven en stik de naadtoeslag plat op de voering vast waar je bij kan. 
 
Zet de zijnaad van de buitenste top met een paar steken op de zijnaad van de voering-top vast.  
Klaar! 

Delia met wijde korte bovenlaag:  

Maak de beide topjes zoals boven beschreven. Speld de schouderbandjes aan de binnenkant van de 
lange binnentop en stik ze op de naadtoeslag vast.  
Schuif nu de wijde buitentop met de goede kant op de binnenkant van de voeringtop: de 
schouderbandjes liggen weer tussen de buitenste en voeringtop in. Speld de bovenkant netjes op 
elkaar en stik rondom met een rechte steek de twee bovenranden netjes op elkaar. Stik de 
naadtoeslag op de voerintop vast, knip de rest van de naadtoeslag af, keren en strijken. 

Klaar! 

 

 


