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METEN

Om jouw perfecte kledingstuk
werkelijkheid te laten worden,
is het heel (echt héél) belangrijk
dat je jezelf (of iemand anders)
correct meet. Dit betekent dat
je niet je adem in moet houden,
dat je je armen naast je lichaam
laat hangen als je de boven
wijdte meet (dus niet armen
omhoog) en dat je het onder
goed draagt dat je normaal ook
onder het eindresultaat gaat
dragen (dit kan eventueel
corrigerend ondergoed zijn of
een voorgevormde BH).
En wees vooral eerlijk (niemand
krijgt het te zien). Als je niet
eerlijk bent over je meet
resultaten, dan is het bijna
onmogelijk om een goede
pasvorm te krijgen. En zonder
dat zal het moeilijk worden om
blij te zijn met het eindresultaat.
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Proefmodel

Als je diverse pasvorm
aanpassingen doet, is het altijd
aan te raden om een proef
model te maken. Dit is een
proefje in een goedkoop lapje
stof (ongebleekt katoen of een
oud laken). In ieder geval een
stof met vergelijkbare
eigenschappen (stretch) als je
eindstof. Denk nu niet ‘oh nee
nu moet ik twee keer hetzelfde
maken, veel werk…’ want je
proefmodel hoeft niet netjes,
lees geen sluiting in (je – of een
helpende hand – spelt hem
gewoon dicht), geen zoom (knip
hem gewoon op lengte), geen
nette afwerking, nada. Het is
puur voor pasvorm. Dus echt
veel sneller klaar… je kunt zelfs
ook alleen een gedeelte van je
kledingstuk maken om alleen
dat even te testen.
Het kan een hoop hoofdpijn,
frustratie en geld besparen als
je dit doet. En last but not least,
je bent veel blijer met het
eindresultaat. Geloof me in de
confectie industrie gaan er ook
meerdere samples doorheen,
voordat deze goed wordt
gekeurd voor productie.
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Eerst wassen

Eén laatste maar zeker zeer
belangrijke tip, welke je zal
behoeden om gefrustreerd je
machine uit het raam te willen
kieperen en nooit meer iets
voor jezelf wilt maken. Hier
komt ie: was je nieuw gekochte
stof eerst voor! Ik bedoel
vóórdat je hem in patroon
deeltjes gaat knippen. Nieuwe
stof kan wel tot 10% krimpen.
En deze voor productie
afgekeurde stoffen komen juist
op stoffenmarkten (waar jij
misschien wel je stof hebt
gescoord) terecht. Je wilt echt
niet meemaken dat je uren aan
je creatie hebt gewerkt om er
na één keer wassen achter te
komen dat hij centimeters te
kort is geworden, of te smal.
Dus was en strijk je stof eerst
op dezelfde manier zoals je
straks je kledingstuk zult gaan
behandelen. Dit is uiteraard
afhankelijk van de samenstelling
van je stof. Je stofverkoper kan
je hier over adviseren.
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