basis
Tips en trucjes van Burda
Om de Burda-patronen succesvol toe te kunnen passen, hebben
wij onze tips & trucjes verzameld.
THEMA: basis – in dit deel vindt u tips & trucjes voor het
opnemen van de maat.
Belangrijk: neem de maten direct over het ondergoed heen op.
Bevestig een stuk band om de taille, ga rechtop staan, laat
iemand u helpen bij het opnemen van de maten
Neem de lichaamsmaten volgens de tekeningen en de uitleg op
en vergelijk de lichaamsmaten met de maten in de Burda-maattabellen.
Deze vindt u onder het kopje: tips en trucjes l maten
Maat opnemen - volwassenen
Lichaamslengte: van top tot teen (rechtop staan)
1 bovenwijdte: over het dikste deel van de borst
2 taillewijdte: in de taille over het stevige band heen
3 heupwijdte: over het dikste deel van de billen
4 diepte borst: vanaf het hoogste punt van de schouder (begin
hals) tot de punt van de borst
5 taillelengte voor: vanaf het hoogste punt van de schouder over
de punt van de borst tot de onderrand van het stevige band in
de taille
6 ruglengte: vanaf de onderste halswervel (steekt er een beetje
uit) tot de onderrand van het stevige band om de taille
7 schouderbreedte: vanaf de halswervel tot de mouwkop
8 armlengte: bij een licht gebogen arm vanaf de mouwkop over
de elleboog heen tot aan de pols
9 wijdte bovenarm: om het dikste deel van de bovenarm heen
10 halswijdte: bij het begin van de hals
Broekmaten
Voor broeken moeten naast de heupwijdte en de taillewijdte ook
de zijlengte van de broek, de binnenbeenlengte, de zithoogte en
de wijdte van het bovenbeen gemeten worden.
1 taillewijdtein de taille om het stevige band heen
2 heupwijdte over het dikste deel van de billen
3 zijlengte broek vanaf de onderkant van het stevige band tot de
enkel
4 binnenbeenlengte de binnenkant van het been vanaf het kruis
tot de enkel
5 wijdte bovenbeen bij het dikste deel van het bovenbeen
6 zithoogte vanaf de onderrand van het stevige band tot het
zitvlak (rechtop gaan zitten, zie tek. rechts)
Maat opnemen - kinderen
1 lichaamslengte
2 bovenwijdte – om de borst heen
3 tailewijdte – om de taille heen
4 heupwijdte – over het dikste deel van de billen
5 ruglengte – van de eerste halswervel tot de onderrand van het
band om de taille
6 lengte mouw – bij een licht gebogen arm van de mouwkop over
de elleboog heen tot de pols
7 halswijdte – bij het begin van de hals
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