
PATROONTEKENEN BASISPATROON DAMESBOXER

MATEN

– Taille-omtrek -20%

– Heupomtrek -20%

– Heuphoogte

– Zithoogte

PATROON

TEKENEN VAN HULPLIJNEN

1. Teken een lange verticale hulplijn in het midden van het blad. Markeer deze lijn bovenaan 

als lijn 1.

2. Teken een lange horizontale hulplijn, haaks op lijn 1, bovenaan het blad en markeer deze  

als lijn 2. Markeer het kruispunt als punt x.

3. Meet vanuit punt x de afmeting heuphoogte omlaag en markeer als punt A. 

4. Trek door punt A een lange haakse horizontale lijn. Markeer deze als lijn 3.

5. Meet vanuit punt x de afmeting zithoogte omlaag en markeer als punt B. 
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6. Trek door punt B een lange haakse horizontale lijn. Markeer deze als lijn 4.

7. Meet 1/4e van afmeting (heupomtrek -20%) vanaf punt A naar links en markeer als punt C.

Voorbeeld: 100 – 20% = 80 80 : 4 = 20 cm

8. Meet 1/4e van afmeting (heupomtrek -20%) vanaf punt A naar rechts en markeer als punt 

D.

9. Teken haakse verticale lijnen door punten C en D.

10. Waar de verticale lijnen lijn 4 raken, markeer je punten E en F links en rechts van punt B.

11. Meet 1/4e van afmeting (tailleomtrek -20%) vanaf punt x naar links en vanaf punt x naar 

rechts en markeer als punten G en H. 

Voorbeeld: 70 – 20% = 56 56 : 4 = 14 cm

12. Links van lijn 1 is middenachter, rechts van lijn 1 is middenvoor van de damesboxer.

INTEKENEN BOXER

13. Trek een rechte lijn van punt G naar punt C en van punt H naar punt D.

14. Teken vanaf punt G een haakse lijn recht omhoog van 2 cm en markeer als punt I. Verbind  

punt I in een rechte lijn met punt x.

15. Meet (10% van de afmeting heupomtrek) + 1 cm vanaf punt E naar links en markeer als 

punt J. 

Voorbeeld: 10% van 100 = 10 10 + 1 = 11 cm

16. Verbind punt J in een vloeiende lijn met de middenachterlijn.

17. Meet (5% van de afmeting heupomtrek) - 1 cm vanaf punt F naar rechts en markeer als 

punt K. 

Voorbeeld: 5% van 100 = 5 5 - 1 = 4 cm

18. Verbind punt K in een vloeiende lijn met de middenvoorlijn.

19. Teken vanaf punt J een haakse lijn van 3 cm omlaag. Trek van daaruit een haakse hulplijn.

20. Teken vanaf punt K een haakse lijn van 3 cm omlaag. Trek van daaruit een haakse hulplijn.  

21. Verbind de onderste rand in een vloeiende lijn naar punt B.

22. Vlak scherpe hoeken en minder vloeiende lijnen af.

23. Maak vanaf de taillelijn een haakse verbinding naar punt G. 

24. Teken een horizontale pijl voor de richting van de meeste rek. 
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Als je dit patroon wil maken zoals net getekend, moet je nog naadwaarde toevoegen.

Ik raad aan om 1 cm naadwaarde te gebruiken. Bij de beenuitsnijding heb je een zoompje van 1,5 a

2 cm nodig. Aan de taillelijn is de naadwaarde afhankelijk van de breedte van de elastiek die je 

gaat gebruiken.
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