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Hieronder laat ik stap voor stap zien hoe je een gedrapeerd
hart met coupeverwering in een bovenpand maakt.
Je kunt in plaats van een hart ook een andere vorm kiezen,
zolang ze maar door de coupenaden worden getekend.
Mocht je een hart (of andere vorm) in bijvoorbeeld een
kussenhoes willen maken, dan kun je dezelfde stappen volgen.
• wat heb je nodig?:
- een goed passend voorpand patroon
- stof voor een proef-voorpandje
- een stift
- stofschaar

1 Stik in een proeflapje (zonder stretch) van

een goed passend voorpand de coupe- en
figuurnaden dicht. Pers de MV naad in het
pandje, zodat deze goed zichtbaar is.
Speld het pandje op een paspop of op jezelf.
Teken vervolgens de helft van je hart-vorm in
het voorpand, waarbij je zorgt dat je dóór het
bustepunt tekent.
Bustepunt = Als je de coupenaad en figuurnaad
zou verlengen, is het punt waar deze elkaar
raken het bustepunt. Dit zou precies t.h.v. de
tepel moeten zijn.
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- speldjes
- stof voor het hart
- stof voor je bovenpandjes
- naaimachine

2 Neem het voorpandje weer van de pop en

vouw deze over de MV naad dubbel. Markeer
op een aantal punten ‘knipjes’, wat je straks zal
helpen met het in elkaar stikken.
Knip je hart nu dubbel van stof uit, zodat deze
mooi symmetrisch is. Plaats ook een aantal
markeerpunten aan de andere kant van het
hart.
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3 Strijk je patroondelen mooi plat. Zoals je

ziet is de coupe nu verplaatst naar de ruimte
tussen het hart en de uitsparing. Wauw! Magic!
Het kan zijn dat in jouw voorbeeld de vorm
anders is, dat heeft namelijk te maken met de
pasvorm van jouw topje. Dus hoeveel coupe en
taillering er is uitgenomen, wat uiteraard per
persoon verschilt.

5 Leg het hart op een nieuw stukje van je

proeflapje en neem het hart nog een keer over,
maar nu met rondom 0,5 cm naad. Neem de
markeerpunten ook over aan de achterkant van
het hart.
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4 Leg en speld het voorpandje op je stof met

de goede kant naar boven en waarbij MV recht
van draad ligt. Om het hart straks in de top te
kunnen stikken, heb je naad nodig. Knip dus
langs de hart-uitsparing 0,5 cm naad en neem
de markeringen over. Langs de rest van je
pandjes knip je de gebruikelijke naadwaarde
(dit is afhankelijk van of je een basis met of
zonder naad hebt gebruikt).

6 Speld je hart op de goede kant van de stof

dat je wilt gaan draperen. Teken vervolgens
ergens in je hart een driehoek van waar je de
stof samen wilt laten komen. De kern. In dit
voorbeeld heb ik de kern in het midden
getekend, maar dat kan ook uit het midden zijn.
Stik over deze driehoek en knip het middelste
stuk van de driehoek uit met rondom nog een
halve cm naad. Knip de hoekjes in.
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7 Duw het hart nu door de opening naar de

8 Pers de opening (op de foto zie je de

achterkant van de stof.

achterkant van de stof)

9 Aan de goede kant van de stof ga je de stof
nu draaien en drapeer je de vouwen die je in je
hart wenst. Dat is een beetje proberen en
bewegen en vouwen en kijken wat er ontstaat
terwijl je de opening steeds met een vouw
bedekt. Ben je tevreden dan speld je de
buitenstof vast op het hart aan de onderkant
zodat alles op zijn plaats blijft zitten.

10 Knip het hart nu uit en stik deze vervolgens
vlak langs de rand op elkaar. Zodat de stof met
de gedrapeerde plooien goed op zijn plaats
blijft zitten.
Vervolgens stik je het hart in je pandje. Stukje
voor stukje, waarbij je goed kijkt of de
markeerpunten van je pandje samenkomen
met die van het hart. Het helpt om kleine
knipjes in de naad te zetten om de draai van
het hart beter te kunnen naaien.
En Tadááá! Je top met hart én coupeverwerking
is klaar. Nu kun je deze afmaken met mouwen,
een halsbeleg en/of een rokdeel om er een jurk
van te maken.
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