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Blouse van niet-rekbare stof 
 
Lady Cassidy is een vrouwelijke blouse met een V-hals-sluiting. Ze kan met lange of korte mouwen 
worden gemaakt. Figuurnaden en een achterpas met een plooi in het achterpand zorgenvoor een 

goede pasvorm. De blouse valt vanaf de borst lekker ruim maar niet te wijd.   
 

Maak de blouse van dunne katoen, poplin, satijn, double gauze, musselin, batist, viscose, voile of 
andere blousestoffen.                           

 
Op het patroon staan de maten 32 t/m 46 

 
Materiaal/maten (afmetingen in cm)               
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 wijdte of lengte aan. 
 

maat  32 34 36 38 40 42 44 46 

borstwijdte 89 92 96 100 104,5 109 113,5 118 

taillewijdte 87,5 90,5 93,5 97,5 102 106,5 111 115,5 

heupwijdte 96,5 100,5 104,5 107,5 111,5 115,5 119,5 124,5 

lengte midden-
achter 

63 64 65 66 67 68 69 70 

lange mouw       62 62,5 62,5 63 63 63,5 63,5 64 

korte mouw      16 16,5 16,5 17 17 17,5 17,5 18 

wijdte 
bovenarm 

33 34 35 36 37 38 39,5 41 

 
stofverbruik bij 140 cm stofbreedte: 

maat  32 34 36 38 40 42 44 46 

blouse lange 
mouw 

140 140 140 145 145 150 150 160 

blouse korte 
mouw 

90 95 100 105 110 115 120 130 

verder nog versteviging bv vlieseline G 710, 5 knoppen 

 
 
Kniplijst        

1 voorpand  1 x aan de stofvouw 

2 voorpandbeleg     4 x  

3 achterpand 1 x aan de stofvouw 

4 achterpas       1 x aan de stofvouw 

5 halsring 2 x  

6 
6a 

mouw, lang of   
mouw , kort 

2 x  
2 x  

7 mouwboordbeleg* * vervalt bij korte mouwen       2 x 

8 mouwboordje 2 x 
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Werkwijze 
Lady Cassidy wordt met een rechte steek op de naaimachine gemaakt. Gebruik het liefst een 
universele naald nr 80 voor katoen en nr 70 voor dunne stoffen. Op bepaalde plaatsen worden de 
naden afgewerkt met de lockmachine of met een zigzagsteek.      
 
Lees voor het naaien de beschrijving een keertje helemaal door.   
Een filmpje met uitleg is hier te vinden: http://www.youtube.com/mialuna24 
                                                                             
Knippen     
knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting. 
Knip overal ca. 0,8 - 1 cm naadtoeslag aan en voor de zoom 2-3 cm. .                                                                                                                                                                                       
Neem alle patroontekens over op de stof. 

 
Werkbeschrijving Lady Cassidy 
 
1 – Knip alle patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Neem de patroontekens 
over op de stof en ook de figuurnaden. LET OP: de  V-hals heeft aleen naadtoeslag van 1 cm 
aangeknipt. Hier moet dus GEEN naadtoeslag meer worden aangeknipt.  
Verstevig de halsring, het voorpandbeleg, de mouwbeleggen en de mouwboordjes met vlieseline.                        
 
2 – Leg de vouwen van de figuurnaden met de goede kanten op elkaar en stik ze naar het midden 
weg. Knoop de draden met de hand weg en niet met de naaimachine afhechten. Vouw de plooi 
naar boven en strijk hem plat. 
 
3 – Leg twee gespiegelde voorpandafwerkstroken met de goede kanten op elkaar en stik de lange 
kant waar geen patroontekens staan op elkaar. Knip de naadtoeslag tot kort voor de naad in op 
korte afstanden van elkaar. Strijk de naad open. Strijk de strook naar de goede kant en strijk 
opnieuw. Stik naar wens de naad door.     
 
4 – Kijk of de stiklijnen goed van het patroo zijn overgenomen en speld de voorrandstroken 
volgens deze lijnen langs de middenvoorlijnen van het voorpand. Stik de stroken vast en begin 
daarbij bij de bodem van het split. 1 cm van de stroken blijven open. Bovenaan steekt de 
naadtoeslag over de smalle kant heen. Knip de strook aan de binnenkant van het voorpand in, 
onderin de hoeken schuin weg tot kort voor de naad. Werk de naden af met een zigzagsteekje of 
de locker. Leg de strook naar de goede kant en strijk hem. De uiteinden en de kleine driehoeken 
aan de onderkant liggen naar de binnenkant. Vouw het voorpand bij het splitbodem zo om dat 
alleen het kleine driehoekje van de splitbodem en de naadtoeslag van de strookuiteinden op elkaar 
liggen. Stik deze lagen heel dicht langs het voorpand op elkaar. Werk de uiteinden van deze lagen 
af en strijk ze mooi plat.                                                                                            
 
5 – Vouw de plooi in het achterpand en speld hem vast. Stik de plooi op de naadtoeslag vast. 
Speld de achterpas aan het achterpand en let goed op dat de plooi netjes in het midden zit. Stik de 
naad, vouw hem naar boven en stik hem aan de goede kant op de pas door. Strijk de naad plat.                                  
 
6 – Leg voor- en achterpand bij de schouders op elkaar, goede kanten op elkaar en sluit de 
schoudernaden. Werk de naadtoeslag af, vouw hem naar het voorpand, strijk hem plat en stik hem 
door.  

 
7 – Leg de beide halsringen met de goede kanten op elkaar en sluit de rand tegenover de 
pastekens. De naadtoeslag van de punten worden NIET vastgenaaid. Knip de naadtoeslag in 
kleine afstanden van elkaar tot vlak voor de naad in, keer de halsring en strijk hem plat. Speld de 
buitenste halsring met de goede kanten op elkaar aan de hals van de blouse. Aan het begin en het 
einde steken de naadtoeslag over de hals heen. De eerste steek van de volgende naad begint 

http://www.youtube.com/mialuna24
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precies op het einde van de voorpandstrook. Stik de halsring vast, strijk de naad goed open.                
 
8 – Vouw de naadtoeslag van de binnenste halsring naar binnen en speld hem zo vast, dat de stof 
net over het vorige stiksel valt. Knip de naadtoeslag bij de punten iets korter en vouw ze netjes 
naar binnen. Stik deze hoekjes eventueel met de hand aan de binnenkant van de hals vast. Stik de 
hals in de naad aan de goede kant van de hals vast, daarbij wordt het beleg van de halsring aan 
de binnenkant meegestikt.                                                                                                                                                                      
 
9 – Speld de splitbeleggen goede kanten op elkaar aan de mouwen, let op de patroontekens. Stik 
het split. Knip het split in tot vlak voor de punt en maak inkepingen in de naadtoeslag tot vlak voor 
de naad in die punt. Keer het beleg naar binnen, strijk het en stik het door.                                                                                             
 
10 – Zet de mouwen in de armsgaten en let daarbij op de patroontekens. Leg de blousedelen met 
de goede kanten op elkaar en sluit de zij- en mouwnaden in één keer.                              
 
11 – Vouw het mouwboordje in de lengte dubbel en strijk de vouw plat. Speld één keer aan de 
mouw, de naadtoeslag van de korte kanten steken uit. Stik de mouwboord vast. Vouw de 
naadtoeslag van de smalle kanten en de nog vrije lange kant naar binnen zo over de vorige naad 
heen, dat je deze niet meer ziet. Stik aan de goede kant tussen de mouw en boord in, ook bij de 
korte kanten. Maak knoopsgaten en zet knopen aan. LET OP, de mouwen zijn in spiegelbeeld!                                        

 
12 – Zoom de onderkant blouse.                                                        
 
13 – Zet drie knopen op de voorpandstrook vast, de voorkant zit dan dicht. Natuurlijk kun je ook 
knoopsgaten maken, maar dat is niet per se nodig.                                                     KLAAR !!! 
 
Variatie „Lady Cassidy“ met korte mouwen  
 
Knip de korten mouwen met 2 cm naadtoeslag. De mouwsplitten vervallen. Maak de blouse zoals 
boven beschreven en vouw de zoom in de mouwen twee keer 1 cm naar binnen. Stik hem vast. 
KLAAR !!         
 
 
Kijk voor de stap voor stap beschrijving op www.farbenmix.de bij Lady Cassidy en dan bij de 

downloads. https://cdn.farbenmix.de/media/pdf/95/ba/8c/Lady_Cassidy_anleitung.pdf  
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