Patronenoverzicht
Behapatronen
nummer
Bh01

beschrijving
Beha met diagonale deelnaad, normale
cuphoogte, zonder maagband

maataanduiding beugeltype
75A t/m 75E
Blauwe- en
Turquoiseserie

prijs (incl.verz.kstn.)
11,20

Beha met verticale deelnaad, een
hooggesloten cup, aangeknipte kanten
schouderband en lange maagband
Beha met horizontale deelnaad, normale
cuphoogte, kanten schouderbanden, zonder
maagband

75A t/m 75E

Lila-serie

11,20

75A t/m 75E

Blauwe- en
Turquoiseserie

11,20

Bh06

Beha met diagonale deelnaad, normale
cuphoogte, met zeer smal middenpandje

75B t/m 75D

Blauwe- en
Turquoiseserie

11,20

Bh07

Beha met verticale deelnaad, hoog gesloten, 75A t/m 75E
met kanten schouderbanden en apart
middenpandje
75A t/m 75E
Bustier met hoog gesloten cup en laag
uitgesneden rugpand. Er horen baleinen in de
panden!

Lila-serie

11,20

Lila-serie

11,20

Bh04

tekening

achter

Bh05

Bh08
achter

Bh09
achter

Bh10

Beha, normaal uitgesneden, met driedelige
cup, verstelbare schouderbanden en een
voorsluiting

75A t/m 75E

Blauwe- en
Turquoiseserie

11,20

Beha met horizontale deelnaad en hoog
gesloten cup en kort maagbandje

75A t/m 75E

Lila-serie

11,20

N.B. Deze patronen vallen onder het auteursrecht.Dupliceren en / of verkoop aan derden van deze patronen is niet toegestaan.
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Patronenoverzicht
nummer

tekening

beschrijving

maataanduiding beugeltype

prijs (incl.verz.kstn.)

Bh11

Beha met iets diagonale deelnaad,
hooggesloten cup, met maagband

75A t/m 75E

Lila-serie

11,20

Bh12

Beha met driedelige hooggesloten cup met
aangeknipte schouderbanden en zeer korte
maagband

75A t/m 75E

Turquoiseserie

11,20

Bh13

75A t/m 75E
Beha met diagonale deelnaad,laag
uitgesneden, met verstelbare schouderbanden

Blauwe-serie 11,20

Bh14

Beha met driedelige cup, normale cuphoogte 75A t/m 75E

Blauwe- en
Turquoiseserie

11,20

Bh15

Beha met diagonale deelnaad, met normale 75A t/m 75E
cuphoogte op middenvoor en lage cuphoogte
bij schouderband

Blauwe- en
Turquoiseserie

11,20

Bh16

Beha met bijzondere cup en aangeknipte
schouderband, de cup heeft normale hoogte

75A t/m 75E

Blauwe- en
Turquoiseserie

11,20

Bh17

Strapless beha met maagband, hoog
gesloten met baleinen op de zijpanden
(gebruik 'antislip' elastiek!)

75B t/m 75G

Lila-serie

11,20

Bh0200

Grondvorm beha zonder maagband, met
horizontale deelnaad en normale cuphoogte

60AA - 120G

Blauwe en
Witte-serie

14,45

Bh0300

Grondvorm beha met maagband en
diagonale deelnaad

60AA - 100G

Blauwe en
Witte-serie

14,45

N.B. Deze patronen vallen onder het auteursrecht.Dupliceren en / of verkoop aan derden van deze patronen is niet toegestaan.
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Patronenoverzicht
nummer

beschrijving

maataanduiding beugeltype

prijs (incl.verz.kstn.)

Bh9820

Grote maat beha zonder maagband,
basismodel met diagonale deelnaad

80D -t/m 95D

Turquoise
en Lila-serie

14,45

Bh9821

Grote maat beha met maagband, driedelige
cup en brede rugpanden

90DD t/m 110D

Lila en Witte- 14,45
serie

Bh9822

Grote maat beha met maagband, zijsteun

85H t/m 105D

Wit-blauw

14,45

Bh9823

Grote maat beha met maagband, zijsteun

95H t/m 115D

Wit-geel

14,45

Bh9824

Grote maat beha met maagband, zijsteun

100H t/m 120D

Wit-groen

14,45

Bh9825

Grote maat beha met maagband, zijsteun

115H t/m 135D

Wit-zwart

14,45

beschrijving

maataanduiding beugeltype

prijs (incl.verz.kstn.)

Heupslip van elastomeer met kantrand langs
taille en langs de pijpjes

Mt 34 - 54

11,20

Tailleslip van strokenkant

S, M, L

11,20

Slippatronen
nummer

tekening

tekening

Sl0801
Sl0401

achter

N.B. Deze patronen vallen onder het auteursrecht.Dupliceren en / of verkoop aan derden van deze patronen is niet toegestaan.
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Patronenoverzicht
Sl0402

Sl0403

Sl0404

Sl0405

Sl0406

Sl0202

achter

achter

achter

achter

achter

achter

Sl0203
achter

Sl0302
achter

S, M, L

11,20

Tailleslip van strokenkant, hoog opgesneden. S, M, L
Het middenvoorpand en/of het middenachterpand
kan ook uit lycra worden gemaakt

11,20

Tailleslip van strokenkant, hoog opgesneden. S, M, L
Het middenvoorpandje kan ook uit lycra
worden genaakt. Het achterpand heeft een
kleine wig
S, M, L
Tailleslip van strokenkant met in het
achterpand een kleine wig

11,20

S, M, L

11,20

Tailleslip van strokenkant, extra hoog met
apart middenvoorpandje en baleintjes in de
deelnaden

Heupslip van strokenkant. Het
middenachterpand kan eventueel uit lycra
worden gemaakt

11,20

XS, S, M, L, XL, XXL
Slip uit strokenkant.
Bij kleinere maten vervalt het aparte pandje
op middenvoor en vormt het voorpand één
geheel
Taillewijdte 68 t/m 118; Heupwijdte 84 t/m 140
XS, S, M, L, XL, XL
Stringslip uit strokenkant.
Taillewijdte 68 t/m 118; Heupwijdte 84 t/m 140

11,20

XS, S, M, L, XL, XXL
Klassieke Tailleslip met zijpanden, het
patroon is ook geschikt voor lycra.
Taillewijdte 68 t/m 118; Heupwijdte 84 t/m 140

11,20

N.B. Deze patronen vallen onder het auteursrecht.Dupliceren en / of verkoop aan derden van deze patronen is niet toegestaan.

11,20
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Patronenoverzicht
Sl0303

achter

HB9901
achter

HS2014

Bodypatronen
nummer
Bo9801

Bo9802

tekening

Stringslip uit kant en strokenkant, het
patroon kan ook worden gebruikt voor een
combinatie van kant en lycra.
Taillewijdte 68 t/m 98; Heupwijdte 84 t/m 118
Herenboxer, het patroon is zowel geschikt
voor ondergoed als voor badkleding.

XS, S, M, L

11,20

Taillewijdte:72 t/m 102
Heupwijdte:92 t/m 122

14,45

Herenslip, het patroon is zowel geschikt voor
ondergoed als voor badkleding.

Taillewijdte:72 t/m 102
Heupwijdte:92 t/m 122

14,45

beschrijving
Body met mouw. Satijnlycra met kanten pas
en kanten mouwen

maataanduiding beugeltype

prijs (incl.verz.kstn.)
19,25

Body zonder mouw. Lycra, met aparte hals
en biezen in de pijpjes

N.B. Deze patronen vallen onder het auteursrecht.Dupliceren en / of verkoop aan derden van deze patronen is niet toegestaan.

19,25
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Patronenoverzicht
Hemdpatronen
nummer
tekening
He0301A

beschrijving
Hemdje uit kant met strokenkant, het patroon
is ook geschikt voor kant in combinatie met
lycra. Bovenwijdte van 74 t/m 100

maataanduiding beugeltype
ExtraSmall, Small, Medium

prijs (incl.verz.kstn.)
11,20

He0301B

Hemdje uit kant met strokenkant, het patroon
is ook geschikt voor kant in combinatie met
lycra. Bovenwijdte van 101 t/m 129

Large, ExtraLarge,
ExtraExtraLarge

11,20

TS0112K

Topje en slip uit lycra met kant, het patroon
is ook geschikt voor kant aan de meter met
strokenkant

14,45
Extra Small, Small, Medium,
Large, Extra Large, Extra Extra
Large

TS0112L

Topje en slip uit lycra, dit patroon is ook
geschikt voor badkleding

14,45
Extra Small, Small, Medium,
Large, Extra Large, Extra Extra
Large

Jarretelpatroon
nummer
tekening
JG0201

beschrijving
maataanduiding beugeltype
ExtraExtraSmall, ExtraSmall,
Jarretelgordel uit strokenkant.
Taillewijdte 65 t/m 100; Heupwijdte 81 t/m 116 Small, Medium, Large,
ExtraLarge, ExtraExtraLarge,
ExtraExtraExtraLarge

N.B. Deze patronen vallen onder het auteursrecht.Dupliceren en / of verkoop aan derden van deze patronen is niet toegestaan.

prijs (incl.verz.kstn.)
11,20
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Patronenoverzicht
Korsetpatronen
nummer
tekening

beschrijving

maataanduiding beugeltype

prijs (incl.verz.kstn.)

Ko0411

achter

Basiskorset zonder schouderbanden
Bovenwijdte 86 t/m 104; Taillewijdte 64 t/m 82

Small, Medium, Large

Ko0412

achter

Basiskorset met schouderbanden
Bovenwijdte 86 t/m 104; Taillewijdte 64 t/m 82

Small, Medium, Large

14,45

Ko0601

achter

Korset met ritssluiting voor en vetersluiting Small, Medium, Large,
ExtraLarge
achter
Geschikt voor de Confectiematen 34 t/m 46.

14,45

beschrijving

prijs (incl.verz.kstn.)
14,45

Diverse patronen
nummer
tekening
Sp0410

Tu0204

Tanktop met Shorts en Jazzpants

Turnpakje met mouw
Bovenwijdte 56 t/m 84; Badpaklengte 91 t/m 138

N.B. Deze patronen vallen onder het auteursrecht.Dupliceren en / of verkoop aan derden van deze patronen is niet toegestaan.

maataanduiding beugeltype
Small, Medium, Large

14,45

14,45
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Patronenoverzicht
Gy2006

Gympakje met mouwkapje. Bovenwijdte 56
t/m 84; Badpaklengte 91 t/m 138, leeftijd 3 t/m
12 jaar

GD0106

Grondvorm voor rekkend materiaal van
hemd, slip, boxer en mouw voor dames. Om
het lijf sluitend.
Bovenwijdte 82 t/m 142; Taillewijdte 60 t/m 125;
Heupwijdte 76 t/m 139.
Er is een aparte handleiding beschikbaar voor
het werken met deze grondvormen.
Grondvorm voor rekkend materiaal van
hemd, slip, boxer en mouw voor heren. Om
het lijf sluitend.
Bovenwijdte tot 123; Taillewijdte 68 t/m 112;
Heupwijdte 83 t/m 121.
Er is een aparte handleiding beschikbaar voor
het werken met deze grondvormen.
Grondvorm voor rekkend materiaal van
hemd, slip, boxer en mouw voor meisjes. Om
het lijf sluitend.
Bovenwijdte 44 t/m 84; Taillewijdte 44 t/m 66;
Heupwijdte 50 t/m 84
Leeftijd 1 t/m 12 jaar.
Er is een aparte handleiding beschikbaar voor
het werken met deze grondvormen.
Grondvorm voor rekkend materiaal van
hemd, slip, boxer en mouw voor jongens. Om
het lijf sluitend.
Bovenwijdte 44 t/m 84; Taillewijdte 44 t/m 66;
Heupwijdte 50 t/m 84
Leeftijd 1 t/m 12 jaar.
Er is een aparte handleiding beschikbaar voor
het werken met deze grondvormen.

GH0106

GM0106

GJ0106

N.B. Deze patronen vallen onder het auteursrecht.Dupliceren en / of verkoop aan derden van deze patronen is niet toegestaan.

14,45

ExtraSmall, Small, Medium,
Large, ExtraLarge,
ExtraExtraLarge

21,00

Small, Medium, Large,
ExtraLarge, ExtraExtraLarge

21,00

18,25

18,25
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