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DOWNLOAD
Let er bij de aankoop van een online patroon op dat je het juiste papierformaat voor je printer selecteert, voordat je het patroon in het winkelmandje plaatst. Onze patronen zijn standaard in de formaten DIN A4 en
US-Letter beschikbaar – grote patronen zijn ook beschikbaar in het formaat
DIN A0.

PATROON AFDRUKKEN
Open het PDF-bestand met Adobe Reader. Als je dit programma niet hebt,
kun je het hier gratis downloaden en installeren. Pagina 1 bevat een controlevierkant. Hiermee kun je de afmeting controleren. Print eerst uitsluitend deze pagina met de instelling «Ware grootte», resp. «100%».
Controleer daarna of de afmetingen correct werden afgedrukt. Print
daarna pas de overige pagina’s.

PAGINA’S AAN ELKAAR PLAKKEN
Het aan elkaar plakken is heel eenvoudig, omdat de patronen altijd op
dezelfde manier zijn samengesteld. Leg alle pagina’s systematisch naast
elkaar.
Verticaal liggen steeds de pagina’s met de letters A, B, C, enz. onder elkaar.
Horizontaal liggen steeds de pagina’s met de nummers 1, 2, 3, enz. naast
elkaar.
Voordat het patroon aan elkaar wordt geplakt, worden alle zij- en onderkanten op de rechte stippellijn afgeknipt.

Daarna plak je alle horizontale patroondelen aan elkaar. Zorg ervoor dat
dezelfde pastekens op elkaar liggen. Als er geen rode pijl met nummer
aan de zijkant zichtbaar is, betekent dit dat bij deze rand geen verdere
pagina volgt.
Daarna plak je de verticale patroondelen aan elkaar. Let weer op de pijlen
en nummers aan de zijranden. Alle randen met de letter A liggen onder
elkaar, dan met de letter B, enz.

EN DAN?
Kies je maat volgens de maattabel op het patroon. Tips voor het bepalen
van je maat, het opnemen van de maat en eventuele patroonaanpassingen vind je via de links. Daarna kun je het patroon uit de stof knippen.
Veel plezier bij het naaien!

Overigens: onze patronen en maatgegevens bevatten geen naadtoeslag,
tenzij iets anders staat vermeld!

LEES OOK:
• Hoe neem ik de juiste maat?
• Hoe pas ik een patroon aan?
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