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Waarom deze tutorial?

Zoals je kunt zien in de foto hiernaast, heeft de Elise
blouse zowel een brede als een diepe halslijn.
Sommige Elise-naaisters vonde de halslijn te diep en
wilden de halslijn graag iets ophogen. Ze vroegen zich
af hoe ze dit het beste in het patroon aan konden
passen.
Een goede vraag en we besloten om hier een aparte
tutorial voor te maken!
Mocht je al een Elise blouse hebben gemaakt, dan kunnen we eerst kijken of de halslijn misschien lager
dan wenselijk is vanwege het eventueel uitrekken van de halslijn. Of dat misschien het patroon gewoon
te laag is voor jouw lichaamsbouw en/of waar jij je prettig bij voelt.
• controleren van eventueel uitrekken van de halslijn:
De halslijn van de Elise blouse wordt in een diaginale lijn geknipt, waardoor de stof hier schuin van
draad is. De hoofdeigenschap van stof die schuin van draad is geknipt, is dat deze uitrekt (in vergelijking
tot de breedte en lengte richting van de stof). Stof die uitrekt, wordt tevens langer.
Aangezien de halslijn aan de binnenzijde wordt afgewerkt met een belegdeel dat is verstevigd met
vlieseline zal dit de vorm van de halsijn grotendeels op vorm houden. Maar er zijn ook stoffen die erg
los geweven zijn en hierdoor in de schuine draadrichting al snel hun vorm verliezen. Dan kan het best
zijn dat de halslijn tijdens het maakrpoces toch al een flink stuk uitrekt.
Mocht je al een Elise blouse hebben gemaakt en je wil dit eerst uitsluiten, dan kun je eenvoudig de
halslengte van je blouse vergelijken met de halslengte van je patroon (vergeet niet om bij het meten
van je patroon eerst zowel MV als t.h.v. de schouder 1,5 cm naad af te halen).
Als je merkt dat de halslijn van de blouse uit is gerekt en je de voorpanden opnieuw wilt maken, dan
kun je de halslijn direct na het knippen fixeren met vlieseline naadband.
Ook als je de blous enog niet hebt gemaakt, maar je merkt dat de stof die je wilt gebruiken een erg
onstabiele schuine draadrichting heeft, raden wij om de halslijn met vlieseline naadband te verstevigen
en eventueel uitrekkken op dez emanier tegen te gaan.
• Het patroon controleren:
Natuurlijk kan de halsdiepte in het patroon ook gewoon te laag zijn voor jouw persoonlijke smaak of
jouw lichaamslengte (het patroon is getekend voor een lichaamslengte van 1,68 meter). Dit kan er voor
zorgen dat je de halsdiepte in het patroon wilt ophogen. Hoe je dit opmeet en aanpast, staat uitgelegd
op de volgende pagina’s.
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1 Meet op je lichaam de afstand vanaf je Hoge
Schouder Punt (HSP) to de gewenste halsdiepte.
Zie rode lijn in de illustratie hieronder.

2 Om dezelfde afstand op je patroon te meten
moet je eerst 1,5 cm naadwaarde aftekenen. Zie
stippellijnen in de illustratie hieronder.
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Trek de halsdiepte die je bijzelf hebt gemeten af van de halsdiepte van het patroon. Dit is hoeveel je
het patroon wilt ophogen. Markeer MV 2 cm naar beneden en trek vanuit hier een horzontale lijn.
Markeer dan 10 cm vanaf je schoudernaad en teken hier een vertikale lijn naar beneden. Zie rode lijnen
in de illustratie hieronder. Knip de driehoekvorm uit het voorpand. Spreid het patroon MV zoveel als je
de halsdiepte wilt ophogen (in grijs aangegeven). Plak de patroondelen met plakband weer aan elkaar.
Indien nodig teken je de halslijn in een vloeiende lijn weer mooi bij.
10 cm

2 cm
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4 Meet op je bovenkraag vanaf het

schouderknipje 10 cm naar beneden. Trek vanaf
hier een lijn zodat je haaks (in een hoek van 90
graden) op de kraagrand uitkomt. Zie rode lijn in
de illustratie hieronder. Knip de kraag over deze
lijn in twee losse delen.

5 Overlap de kraag evenveel als je MV hebt

opgehoogd. Zorg er voor dat je de binnenste lijn
van de kraag gelijk houdt. Zie rode kraagdeel
hieronder. Teken de ronding van de buitenste
kraagrand in een vloeiende lijn weer bij. Zie
groene lijn in de illustratie hieronder.
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10 cm
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Pas zowel de onderkraag als het vlieseline deel van de bovenkraag op dezelfde manier aan.
Bekijk of je eventueel een extra knoopje wilt toevoegen nu dat MV iets langer is geworden en verdeel
opnieuw de knoopafstand.
dat was het!
je hebt zojuist de halslijn van je blouse opgehoogd!
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