Lingerie Patroon - Technics en Lingerie Sew - technics
Alle kennis over lingerie, staat beschreven in deze 2 exclusieve boeken in een beperkte oplage. Degene die een
opleiding volgt /heeft gevolgd bij de auteur, een naslagwerk boordevol nieuwe informatie waar je veel inspiratie
opdoet om binnen dit prachtige vakgebied verder te gaan om mooie lingerie te maken.
Voor degene die zelfstandig aan de slag wilt gaan in het vakgebied zijn deze boeken een schat aan informatie die
nergens anders zo uitgelicht en uitgebreid te vinden zijn.
De boeken zijn een investering voor de rest van je leven.
Alle patronen zijn opgebouwd volgens het Topais patroonteken systeem. Topais patroonteken systeem is een
modern systeem en staat bekend om haar perfecte pasvormen. Dit systeem is ontwikkeld door de auteur van de
boeken.
Alles wordt duidelijk uitgelegd, met de vele voorbeelden kan iedereen de patronen tekenen en vervolgens modellen
van de lingerie maken. Met het doorlopen van deze boeken wordt verdieping in dit boeiende vakgebied verkregen
en worden alle facetten van A tot Z doorlopen om mooie lingerie te maken op een professionele manier. Hierdoor
krijgt de lezer een verdieping in het vakgebied Lingerie.

Lingerie Patroon - technics bestaat uit 3 delen, onderverdeeld in meerdere hoofdstukken met ruim
300 pagina’s dat vol illustraties en teksten bevat.

Deel 1

1.

Figuuranalyse
▪
▪

2.

▪
▪

Billen types
Heupen types

▪
▪
▪
▪

Maten meten
Rekpercentage berekenen
patronen pasmodellen klaarmaken
Steeksoorten

▪
▪
▪
▪
▪

Grondpatroon lage slip
Grondpatroon string
Grondpatroon boxer
Corrigerende slips
Pasmodellen slips en boxer

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maten opnemen
Grondpatronen beha’s
Variaties rompen
Correctie tussenstuk
Pasmodel beha
Pasfouten beha

Patronentekenen
▪
▪
▪
▪

3.

Figuurtypes
Busten types

De omgekeerde manier
Patronentekenen
Symbolen
Benodigdheden

Slips
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Geschiedenis
Maten opmeten
Grondpatroon tailleslip
Pasmodel tailleslip
Pasfouten tailleslip
Grondpatroon hipster slip

4. Beha’s
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Geschiedenis
Benamingen modellen
Pasvorm problemen
Behamaat berekenen
Onderdelen van de beha
Grondbeginselen van de beha

5. Grondbeginselen torso`s
▪
▪

Toelichting torso`s
Matenlijst

▪

Maten opnemen

A - torso zonder bustefiguurnaad met rekpercentage
▪
▪

Grondpatronen
Verlegde taillelijn

▪

Pasmodel

B - torso met bustefiguurnaad en rekpercentage
▪
▪

Grondpatronen
Taille torso met buste-, en
taillefiguurnaad

▪
▪

Grondpatroon met verlengde taillelijn
Pasmodel

C-Torso zonder rekpercentage en bustefiguurnaad
▪

Grondpatronen

▪

pasmodel

D-Torso met bustefiguurnaad zonder rekpercentage
▪

6.

Grondpatronen

▪
▪

pasmodel
pasfouten van alle torso’s

▪
▪

Grondpatroon lange broek
Pasmodel lange broek

Short & lange broek
▪
▪
▪

Grondpatroon short
Pasmodel short
Pasfouten short en lange broek

Deel 2

1.

De slips
▪
▪
▪

2.

Modellen van de tailleslip
Modellen van de hipsterslip
Modellen van de standaard slip

Andere modellen intekenen
Overzicht alle behamodellen
Full-cup & triangel behamodellen
Behamodellen met een side-bar
Push-up & balconette behamodellen

Overzicht lingeriemodellen
beha’s, hemdjes, bustiers & torselet
Jarretelgordels van A- torso

▪

T-shirt & plunge behamodellen
Strapless behamodellen
Combinatie van meerdere
behamodellen
Bralettes

▪

▪

Overzicht lingeriemodellen
body’s, onder-, & nachtkleding

Lingeriemodellen vanuit B - torso

4.

▪

Overzicht lingeriemodellen
bralettes, beha’s, korte hemdjes,
bustiers

▪

Overzicht lingeriemodellen
beha hemdjes, body’s, onder-, en
nachtkleding

▪
▪

Prothese hemdje Herby
Prothese hemdje Paula

Prothese lingeriemodellen

5.

▪
▪
▪

Postoperatieve beha Manuela
Prothese beha Wendy
Prothese beha Desiree

Lingeriemodellen vanuit C - torso
▪

7.

▪
▪
▪

Lingeriemodellen vanuit A -torso
▪

6.

Modellen van de string
Modellen van de boxer
Modellen slips met strookkant

De beha
▪
▪
▪
▪
▪

3.

▪
▪
▪

Overzicht lingeriemodellen

▪

Lingeriemodellen vanuit D -torso
▪

Overzicht lingeriemodellen

8. Shorts
▪

Overzicht short modellen

Overzicht lingeriemodellen

Deel 3
Snijplannen met werkinstructies slips & boxer

1.

▪
▪
▪
▪

Patronen slips klaarmaken
Verwerken van kruisstukken slips
Werkinstructie tailleslip met strookkant
Werkinstructie hipster slip met kant

▪
▪
▪

Werkinstructie standaardslip met kant
Werkinstructie boxer
Werkinstructie high-waist slip

2. Snijplannen met werkinstructies beha’s
▪
▪
▪

3.

Patronen beha klaarmaken
Naadwaardes beha’s
Algemene snijplannen beha’s

▪

Snijplannen met werkinstructies van
verschillende beha’s en bralette

Snijplannen met werkinstructies vanuit A EN b -torso
▪
▪
▪
▪
▪

Hazel
Ziva
Amy
Lesley
Sara

▪
Onderrok
▪
José
B - torso
▪
Elisa
▪
Angela

4. Snijplannen met werkinstructies C & D - torso’s
C -torso
▪
Sophia
▪
Vanicia
▪
Blance

D -torso
▪
Israa
▪
Eliana
▪
Valancia
▪
Lange broek Tanja

Bijlages
▪
▪

Uitleg maten opnemen
Matenlijst

▪

Woorden begrippenlijst

Grondpatroon hipsterslip
Vanuit het grondpatroon van de tailleslip is het makkelijk om een
hipsterslip te tekenen.
Een hipsterslip is verlaagd in de taille met dezelfde beenopeningen
als de tailleslip.

De 1e HW-lijn is de hipster lijn.

Pasmodel hipster slip
Vouw een lap stof dubbel dat de zelfkanten
tegen elkaar aanliggen.

•

Naadwaardes:
0.5 cm bij locken van de kruisnaad en zijnaden.
1 cm bij gebruik van een stretchsteek.
Werkinstructie:
1. Leg de goede kanten van het voorpand en
achterpand op elkaar.
2. Speld de kruisnaad en zijnaden.
3. Stik met een stretchsteek of lock de naden
dicht.

Overzicht van slips en boxer
een greep uit vele modellen zijn;

Overzicht behamodellen
Een greep uit de vele modellen zijn;

Overzicht van de lingeriemodellen Van A t/m D -torso
Torso`s zijn met als zonder rekpercentage en met of zonder bustefiguurnaad.
Een greep uit de vele modellen zijn;

Snijplan met werkinstructie, José van pagina
192

Benodigdheden

Stofleggen en naadwaardes aantekenen

•

Vouw de stof dubbel zodat de zelfkanten in het
midden liggen.
Leg de patronen volgens voorbeeld op de stof.
Speld de patronen aan de stof.
Teken de naadwaardes op de stof.
Knip de patronen uit de stof.
Aan de elastieken band komt 1.5 cm naadwaarde.

•
•
•
•

Rekbare stof: 1x de lengte x 140 cm
breed.
Elastiek voor onderranden.
Elastiek voor de jarretel clips met de
breedte van de clips.
4 jarretel clips.
Optie: 1 beha sluiting.

Werkinstructie:
Klaarmaken voor- en achterpand
1. Leg het voorpand open met de goede kant naar boven en leg de zijvoorpanden met de goede kanten
op het voorpand. Speld de naden vast.
2. Lock of stik met een stretchsteek de zijnaden dicht.
3. Doe dezelfde handelingen met het achterpand als stap 1 en 2.
4. Leg het voorpand open met de goede kanten naar boven toe en leg het achterpand erop.
5. Speld de zijnaden vast en lock de zijnaden dicht.
6. Meet de onderrand van het voordeel van het voorpand op (van punt tot punt) en haal voor het
elastiek 12.5% af.
7. Verdeel en speld het elastiek vast aan de goede kant van de stof.
8. Stik met een stretchsteek het elastiek vast.
9. Draai het elastiek naar binnen en stik het elastiek door.
10. Doe dezelfde handelingen voor de zijkanten en achterpand als hierboven.

Klaarmaken van de jarretels met clips
1. De naaitechnieken jarretels met clips maken staat in L S-T.
2. Bevestig de jarretels aan de punten van de gordel.

Bovenrand klaarmaken
1.
2.
3.
4.
5.

Meet de elastieken band op en haal voor het elastiek 10%af (afhankelijk van de rek van het elastiek).
Stik de band aan of op elkaar door.
Verdeel en speld de band vast.
Stik met een coverlocksteek of locksteek met een tweelingnaald het elastiek door.
Knip de overtollige stof af.

Lingerie sew - technics is onderverdeeld in meerdere hoofdstukken met ruim 265 pagina’s vol
naaitechnieken en lingeriemodellen assembleren.

Inleiding

1. Materialen
▪
▪
▪
▪

Stofsoorten
Stofsoorten voor versteviging
Materialen voor beha`s
Elastieksoorten

▪
▪
▪
▪

Gereedschappen
Meet gereedschap
Naaibenodigdheden
Steeksoorten

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Padding verwerken
Schouderbanden
Jarretels vervaardigen
Schouderbanden vervaardigen
Behasluitingen verwerken
Baleinen

2. Naaitechnieken
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elastiek berekenen
Verdelen van elastiek op stoffen
Elastiek aan of op elkaar dicht stikken
Diverse elastiek soorten bevestigen
Kruisstukken verwerken in slips
Tule/ charmeuse verwerken

3. Assembleren
▪
▪
▪

Begrippen
Rekbaar kant verwerken
Niet rekbaar kant verwerken

▪
▪
▪

Steeksoorten
Snijplannen
Naadwaardes

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Piper
Sabine
Petra
Dorine
Lexi
Aurora
Serena

▪
▪
▪
▪

Beugelbeha Eve
Bralette Astrid
Bralette Roxanne
Bralette Sandy

4. De slips
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Caro
Cho
Bliss
Charlize
Milla
Jasmine
Osine
Eve

5. Beugelbeha`s & bralettes
▪
▪
▪
▪
▪

Beugelbeha Bliss
Beugelbeha Jasmine
Beugelbeha Milla
Beugelbeha Piper
Beugelbeha Serena

6. Beugelbeha`s met voorgevormde cups
▪
▪
▪
▪
▪

Beugelbeha Cho
Beugelbeha Tara
Beugelbeha Caro
Beugelbeha Vive
Beugelbeha Charlize

▪
▪
▪
▪

Beugelbeha Kira
Beugelbeha Summer
Beugelbeha Dorine
Beugelbeha Grace

▪
▪

Manuela; beugelloze beha
Herby; standaard hemd

7. Prothese lingeriemodellen
▪
▪

Bewaarzakjes uitwendige protheses
Yvonne; naadloze beha postoperatie

8. Lingeriemodellen met rekbare stoffen
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Charlize; jarretelgordel
Milla; standaard hemd
Katja; kort hemd met cups
Daphne; halterhemd met beugels
Anaïs; behahemd met deelnaden
Aurora; behahemd met cups van kant

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lealis; onderjurkje
Tatum; beha jurkje
Osine; torselet
lexa; bustier
Daisy; halterbody
Maddy; body met deelnaden

9. Lingeriemodellen met niet rekbare stoffen
▪
▪
▪

Rosa; nachtjurkje met vierkante halslijn
Cassie; nachthemdje met short
Jaselyn; nachtjurkje met cups

▪
▪

Angelique; nachthemdje met lange
broek
Lisa; Kimono met lange broek

10. indexen
▪
▪
▪

Index; slips
Index; beugelbeha`s & bralettes
Index; beugelbeha`s met voorgevormde
cups

Bijlage

▪
▪
▪

Index; Prothese lingeriemodellen
Index; lingeriemodellen met rekbare
stoffen
Index; lingeriemodellen, niet rekbare
stoffen

Er bestaan veel naaitechnieken die in lingeriemodellen verwerkt worden. Een aantal naaitechnieken worden
getoond om een indruk te krijgen hoe het binnenwerk van dit boek eruitziet.

Naaitechniek sierelastiek plaatsen
Sierelastiek soorten hebben een schulprand of versiering. De breedte varieert tussen 0.5 en 1.0 cm zonder de
versiering. Sierelastiek wordt altijd op het elastiek zelf gestikt zodat de schulprand/ versiering zichtbaar blijft.
Er zijn 2 manieren om sierelastiek te bevestigen.
A: aan de stof bevestigen.
B: op de stof bevestigen.

A: Aan de stof bevestigen.

Stap 1

Stap 3

Stap 4

Meet de stof en bereken de lengte
van het elastiek (Zie uitleg elastiek
berekenen).

Speld het elastiek vast (Zie uitleg:
verdelen van elastiek).

Stik het elastiek aan de stof met
een stretchsteek vast.
Draai het elastiek naar binnen toe
zodat de sierrand alleen nog
zichtbaar is.

Stap 2
Plaats het elastiek met sierrand
naar de stof toe (niet naar de naad)
met de goede kanten op elkaar.
Het elastiek ligt op de naad van de
stof.

Stap 5
Stik op de stof het elastiek door met een van onderstaande steken.
Lingeriesteek

Zigzagsteek

Coverlocksteek

Naaitechniek jarretels maken
Benodigdheden:
4 x schouderbanden of stevig elastiek
Lengte: 25 tot 30 cm
Breedte: afhankelijk van de breedte van de
jarretellussen
4 x schuifjes
4 x jarretel lussen

Stap 2
Schuif de schuifjes aan de banden.

Stap 4
Schuif de band aan de andere binnenkant weer
terug en speld het uiteinde vast.

Stap 1
Schuif de jarretellussen aan de banden.

Stap 3
Haal de kant waar de jarretel lus zit door het
schuifje aan de binnenkant.

Stap 5
Stik met een kleine zigzag het uiteinde vast.

Assembleren van lingeriemodellen.
Een aantal lingeriemodellen worden uitgelicht.
Alle modellen zijn in volgorde voorzien van een eindfoto, geplaatst op volgorde van de categorie en
moeilijkheidsgraad.
De modellen als voorbeeld hebben een aantal stappen. De rest van de stappen zijn niet vermeld. Het is louter een
indruk te geven hoe de lingeriemodellen door middel van stappen met foto’s tot het eindresultaat komen.

Piper
Dit model slip heeft stretchkanten banden aan het voor-, en achterpand en bovenband.
Chantal is het bijpassende broekje van beha Chantal.

Categorie
Moeilijkheidsgraad
Kruisstuk variatienummer:

2
4
2

Stap 1

Stap 2

Speld het kant met de goede kanten op elkaar
aan de stof.

Lock het kant vast aan de stof.

Stap 3

Stap 4

Speld het kruisstuk van stof en kruisjeskatoen
vast aan het achterpand.

Stik met een stretchsteek of stiksteek het kruis
vast aan het achterpand.
Doe hetzelfde met het voorpand.

Stap 5

Stap 6

Meet de beenopeningen op
Haal voor het elastiek 10% eraf.
Verdeel en speld het elastiek vast aan het kant
Stik met een stretchsteek het elastiek vast.

Draai het elastiek naar binnen toe.
Stik met een lingeriesteek het elastiek door.

Beugelbeha Eve
Eve is een triangel beugelbeha met kanten cups en heeft een brede kanten romp met nesteloogjes en vetersluiting.
De full-cups hebben een figuurnaad.
Doordat er stretch strookkant gebruikt wordt zijn de zijnaden mooi afgewerkt met lingerie elastiek.
Dit model is geschikt voor verschillende busten types.
Eve heeft een bijpassende slip.

Categorie:
Moeilijkheidsgraad:

4
3

Stap 1

Stap 2

Speld de figuurnaden van de versteviging aan
elkaar.
Stik de naden met een stiksteek vast.

Leg het kant op de lycra en speld de figuurnaden
aan elkaar.
Stik met een stiksteek de figuurnaden vast.

Stap 3

Stap 4

Meet het elastiek voor de bovenranden van de
cups en haal 10 tot 12.5% ervan af.
Leg de versteviging op de binnenkant van de cups.
Speld het elastiek aan de bovenranden.

Stik het elastiek aan de binnenkant van de cups
vast.
Stik met een stretchsteek aan beide kanten van
het elastiek door.
De kanten rand steek hiermee bovenuit.

Stap 5

Stap 6

Speld het elastiek aan de bovenrand van het
tussenstuk op het kant. Speld de versteviging
daarover heen zodat het elastiek tussen het kant
en versteviging komt. Stik met een stretchsteek
het elastiek vast. Draai het elastiek naar binnen en
stik met een stiksteek het elastiek door.

Speld de zijkanten vast met de verkeerde kanten
op elkaar ipv de goede kanten op elkaar.
Lock de zijnaden.

prothese beha Yvonne
Dit model beha heeft geen beugels en is voorzien van zakjes in de cups voor uitwendige prothese(s).
Yvonne heeft horizontale cups met een onderband van hetzelfde materiaal als de cups, wat meer ondersteuning
geeft, zonder hinder ervan te hebben tijdens het dragen. De brede romp zorgt voor goede ondersteuning op het
achterpand. De binnenkant van de cups en een deel van de romp is worden voorzien van tule (versteviging), de
prothesezakjes worden van zacht materiaal gemaakt.
Het patroon staat in boek L P-T, hoofdstuk prothese lingerie.

Categorie:
Moeilijkheidsgraad:

1
4

Stap 1

Stap 2

Speld de horizontale deelnaden dicht.

Stik met een stiksteek de naden vast.
Strijk de naden open en stik 2mm aan de
buitenkanten de naden door.

Stap 3

Stap 4

Doe dezelfde handelingen met de versteviging.

Speld met de goede kanten op elkaar de MV-naad
vast.
Stik met een stiksteek de MV-naad dicht.

Stap 5

Stap 6

Strijk de naden open en leg een bandje op de
buitenkant van de naad.
Stik met een stiksteek de lange kanten door.

Leg de versteviging van de onderband achter de
stof en speld de onderband met de goede kanten
op elkaar.

Aurora
Behahemd Aurora is zowel als onder-, als bovenkleding te dragen en is geschikt is voor grote en kleine cupmaten.
Aurora heeft halfronde cups van kant met schouderbanden die uit dezelfde stof. Door het sierelastiek over de naden
te bewerken krijgt Aurora een geraffineerde uitstraling.
Aurora heeft een bijpassende slip.
Een vergelijkbaar patroon staat in boek L P-T, deel 2, A - torso, onder de naam Indrira.

Categorie:
Moeilijkheidsgraad:

4
5

Stap 1

Stap 3

Plaats de versteviging (tule)aan de binnenkant
van de ondercups.

Stik 2 mm naast de naad op de ondercup met
een stiksteek door.

Stap 2
Speld de bovencups aan de ondercups en stik
met een stiksteek de cups aan elkaar. Knip het
overtollige stof eraf en draai de cups terug
De naden zijn hierbij naar binnen gewerkt.

Stap 4

Stap 5

Speld het voorpand op het achterpand en lock
de naden.
De versteviging zit hiermee tussen de zijnaden.

Meet de bovenkant ( armsgaten en halslijn) op
en haal 10 tot 15% van de lengte van het
elastiek af.
Speld het elastiek op de goede kant van de
stof.

Stap 6

Stap 7

Stik met een stretchsteek of zigzag het elastiek
vast en knip het overtollige stof aan de
binnenkant eraf.

Speld de cups vast in het hemd.

