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Rosie’s tips & Tricks: How to PDF?

Auteur Rosie | Datum: April 2016

Wat zit er in de verschillende .pdf bestanden?
 
• hoW to pdf:
Dat is het bestand dat je nu leest! Hierin wordt uitgelegd hoe je een pdf patroon uitprint, knipt en 
plakt.
 
• instructies:
Dit bestand bestaat uit de instructies die je nodig hebt om het patroon in elkaar te zetten. Oftewel alle 
informatie die normaal in het bijgeleverde boekje staat, zoals: wat heb je nodig, welke maat kies ik, 
pasvorm tutorials, patroondelen op de stof leggen en de naai instructies. Je kunt dit uiteraard 
uitprinten, maar je kunt dit om papier en kosten te besparen, ook gewoon op je computer of tablet 
openen als je met je project bezig bent. 

• patroon in losse bladen:
Dit is het patroon dat is opgesplitst in verschillende pagina’s die je kunt uitprinten op zowel A4 als op 
US Letter papier. Hoe je deze vervolgens aan elkaar plakt, staat hieronder op pagina 2 en 3 verder 
uitgelegd. 

• patroon in groot formaat:
Dit is het patroon in zijn geheel op 1 groot blad. Mocht je er voor kiezen om het patroon af te laten 
drukken in een printshop  of je hebt toegang tot een plotter, dan kun je dit bestand gebruiken. De 
afmeting van het blad staat vermeld in de naam. Meer informatie hierover vind je helemaal onderaan 
pagina 4. 

hoe ontvang je een pdf patroon?

Als je een digitaal Rosie & Me patroon hebt gekocht, dan 
opent er direct na je betaling een venster met een 
overzicht van je bestelling en daarin vier .pdf bestanden. 
Om de bestanden te openen heb je een PDF reader nodig 
zoals Adobe Reader. Deze kun je hier gratis downloaden. 

De donwload linkjes krijg je ook via een mailtje 
verstuurd.  Daarnaast blijven de patronen bestaan in ‘my 
account’, dus je kunt hier op elk gewenst moment naar 
teruggaan om deze nogmaals te downloaden.   

https://get.adobe.com/nl/reader/
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Wat heb je nodig?:

• Een printer
• A4 of US letter papier
• Een papierschaar of papiersnijder of een  
 rolsnijmes die je niet meer voor je stof gebruikt
• Liniaal of meetlintje 
• Plakstift of plakband

Het thuis uitprinten van de losse patroondelen:

hoe monteer je de patroondelen? 

1  openen en testen:

Open het bestand met de patroondelen in losse pagina’s en print eerst alléén de 1e pagina met het 
testvakje. Het is belangrijk dat je het patroon niet schaalt als je het uitprint. Kies dus de optie: niet 
schalen of 100% of op ware grootte.  
Het is daarnaast ook slim om je printkwaliteit aan te passen naar snel of draft. Dat scheelt je wat inkt 
en hij drukt dan ook iets sneller af. De kwaliteit van je afdrukken blijven prima om je patroon nog goed 
te kunnen lezen. 

2  afdrukken en controleren:

Als je de 1e pagina hebt afgedrukt, meet je eerst het testvierkantje zeer nauwkeurig met een liniaal. 
Deze moet precies 4 cm x 4 cm zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan komt dit bijna altijd doordat het 
patroon toch is geschaald. Test opnieuw je print instellingen. Klopt het testvakje precies? Mooi! Dan 
kun je alle pagina’s van je patroon uitprinten met dezelfde instellingen.   
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Maak ruimte op je tafel of op de grond en zorg dat de markeerpunten op alle hoekjes precies met 
elkaar overeenkomen. Om de delen aan elkaar te plakken kun je ófwel plakband ófwel een plakstift 
gebruiken. Zelf vind ik een plakstift het snelste werken en zo bobbelt het ook minder op. Ter 
versteviging plak ik de hoekjes wel altijd nog even extra met plakband aan elkaar. 

3  bijknippen of snijden:

Zoals je ziet, staan alle patroondelen per 
pagina in een grijs kader afgedrukt.  
Deze hoef je niet volledig uit te knippen. 
Knip van alle delen één korte kant en 
één lange kant af zodat ze kunnen over-
lappen.  Let op dat je aan de buitenkant van het grijze kader knipt. Je ziet straks de grijze vlakken dus 
ook op je complete blad. Zelf vind ik het handig om hier een papiersnijder voor te gebruiken. Die zijn 
niet zo heel duur en je kunt meerdere pagina’s tegelijk snijden. Maar een gewone papierschaar of een 
oud rolsnijmes (die je niet meer gebruikt om je stof mee te snijden) werken beide ook prima.

5  uitknippen:

Je bent er bijna! Je kunt je patroon 
uiteraard overtrekken en dan uitknippen, 
maar aangezien je het altijd nog een keer 
uit kan printen (mocht je later een 
andere maat nodig hebben), kies ik daar 
zelf vaak niet voor en gaat meteen hoppa 
de schaar er in. Wat helpt om het grote patroonblad iets hanteerbaarder te maken is om de delen al 
een beetje grof uit te knippen tijdens het plakken. Om als laatste je delen netjes in je gekozen maat uit 
te knippen. 

4  plakken:

Dan het échte werk:  de delen aan 
elkaar plakken. De afbeelding op 
pagina 1 toont je hoe het patroon 
samengesteld moet worden. 



Pagina 4 van 4Rosie & Me

Het uitprinten bij een printshop:

Als je het knippen en plakken wilt over-
slaan, kun je er voor kiezen om het 
patroon ook bij een printshop af te laten 
drukken. Hiervoor gebruik je het 
bestand: patroon in groot formaat.  

Het is verstandig om eerst even rond te 
bellen naar verschillende printshops bij 
jou in de buurt. Je kunt namelijk een 
behoorlijk prijsverschil tussen verschil-
lende printshops tegenkomen. 

Geef aan dat het om een zwarte (geen kleur) lijntekening (geen foto) gaat, dat het in draft mode (snel) 
geprint kan worden en dat het papier niet van goede kwaliteit hoeft te zijn (geen fotopapier 
bijvoorbeeld).  
De afmetingen van het patroonblad staan vermeld in de naam. Heb je er één gevonden, dan zullen zij 
aangeven hoe ze het bestand willen ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld via een dropbox of je zet het 
bestand op een USB stick en brengt het naar ze toe.   

Vergeet niet te vermelden dat het belangrijk is dat het patroon niet geschaald wordt! Meet nadat het 
geprint is (voordat je er mee naar huis gaat) het testvakje op. Dit moet exact 4cm x 4cm zijn. Als het 
niet klopt, dan kun je ze vragen het opnieuw te printen.

6  opbergen:

Iedereen heeft zo zijn eigen opbergmethode. Je kunt je patronen oprollen met een elastiekje en 
labelen, met een label aan een hanger hangen, in een grote enveloppe opbergen, in een plastic 
zip-lock zakje of, zoals ik doe, in een insteekhoes in een map voorzien van een sticker.  

Als je het patroon later nog een keer wilt gebruiken, kun je de eventuele vouwen er voorzichtig 
uitstrijken. Het is aan te raden om er een persdoek tussen te leggen voor eventueel afgevend inkt. Let 
op dat je niet te heet over het plakband strijkt!


