
Met deze handleiding maak je een jumpsuit door twee 
Mind-the-Whale-patronen te combineren.
Het topje ‘Miss Madeline’ gebruik je als bovenstuk, voor de 
onderkant gebruik je het patroon ‘Skip the Rope’.

Soort stof
Hoewel het patroon van de short is getekend voor 
niet-rekbare stoffen, werkt het prima in rekbare stof als 
onderkant van een jumpsuit. Alle lichte en middelzware 
rekbare stoffen zijn mogelijk. Zelf geef ik de voorkeur aan 
iets zwaardere tricots (punto di roma, lichte french terry) 
omdat die maatvaster verwerken. Voor een heel licht en 
zomers exemplaar gebruik je dun tricot.

Madeline skips the rope
kinderjumpsuit 
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Nodig
Kijk in de handleiding van beide patronen om te weten hoeveel stof je nodig hebt. De top wordt onderaan 3 tot 5 
cm ingekort, dus je hebt iets minder stof nodig dan aangegeven in het patroon van de top. Vergeet niet dat rekbare 
stoffen behoorlijk krimpen bij het voorwassen, de hoeveelheden zijn aangegeven voor voorgewassen stof.
Voorzie 2 nestelogen met een diameter van 1 cm voor het touwtje in de tailleband, een klein stukje vlieseline 
(H 200 of H250) voor de versteviging aan die nestelogen, en een lange knoop (type houtje-touwtje) voor het halslint 
als je voor die optie gaat.

Opties
TOP
Voor de top is het belangrijk dat het 
kind de hals kan openen om uit de 
jumpsuit te geraken. Dit kan op drie 
verschillende manieren:
1 - met een lang lint dat vooraan de 
knop geknoopt wordt;
2 - met halter, zonder ruglus, zoals be- 
schreven in het patroon Miss Madeline;
3 - met een knoop die je doorheen de 
vlecht steekt, zoals uitgelegd in deze 
tutorial.
SHORT
Voor de short heb je de keuze tussen 
de versie met plooitjes en de versie met 
splitjes en biaislint. Gebruik elastisch 
biaislint. De shortversie met splitjes 
en beleg is minder geschikt voor een 
jumpsuit.

Maat
Kijk in de maattabellen van beide patronen om te weten welke maat je moet maken. Komt dit niet overeen voor 
top en short, neem dan de maat voor de short, en maak de top maximum 2 maten kleiner. Dit is belangrijk voor het 
aan- en uittrekken. Het topdeel trek je ook over de billen uit, dus de borstomtrek van de top moet over de heupen 
kunnen. Als dat ervoor zorgt dat het topdeel bovenaan wat ruim zit, trek je gewoon de rugelastiek wat 
harder aan. Ook bij twijfel neem je altijd de grootste van de maten waar je tussen twijfelt. Het topdeel kan 
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licht worden aangepast bij het bepalen van de lengte van het halslint, en 
van de short is het bij een jumpsuit niet zo erg als ze ruim zit. Zo gaat je 
jumpsuit ook langer mee. 

Patroon tekenen en knippen
TOP
Kort het papieren patroondeel voor het voorpand en het rugpand van de 
top in met x cm (maat 98, 104, 110: x = 3 cm)  (maat 116, 122, 128: x = 4 cm)
(maat 134, 140, 146: x = 5 cm ). Knip dan de top zoals aangegeven in het 
knipschema van Miss Madeline, naadwaarde is inbegrepen. 

SHORT
Knip de short volgens het knipschema van Skip the Rope:
- gebruik altijd de optie valse gulp;
- kies de versie met plooitjes of biaislint;
- steekzakken zijn mogelijk, met of zonder valse paspel;
- knip bij beide voorpanden het flapje weg volgens de ‘kniplijn 
gulpbelegkant’;
- knip de tailleband 2 keer uit buitenstof en niet uit voeringstof. 
Verstevig de taillebanden niet. 
- Neem de markeringen over zoals het knipschema aangeeft. Op 
de tailleband heb je enkel de markeringen voor MA en de zijnaden 
nodig, niet die voor de verstelbare elastiek. 
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Stikken
SHORT
Gebruik de handleiding van de short voor het stikken. Maak de short met opties naar keuze, tot je aan blok O p 29 
bent gekomen. Hou rekening met volgende aanpassingen/aandachtspunten:
- Stik alle naden met een overlockmachine of een steek geschikt voor rekbare stoffen. Naden uitdunnen is waar-
schijnlijk niet nodig. Doorstik de bil- en kruisnaad niet, want een rechte steek in rekbare stof gaat knappen tijdens 
het dragen. 
- Bij het stikken van de valse gulp (blok D pagina 13) hoef je geen rekening te houden met het beleg, en het ook niet 
te doorstikken zoals stappen D4 tot en met D6 omschrijven. 
Als je aan blok M bent gekomen, volg je deze handleiding:

1 - Neem 1 van de 2 taillebanden (A). Knip vier vierkanten 
vlieseline van 3 x 3 cm.  Verstevig beide uiteinden van de 
tailleband met telkens twee lagen vlieseline, om te voorkomen 
dat de nestelogen lossen of de knoopsgaten doorscheuren. 
Zorg ervoor dat er zeker geen vlieseline in de naadwaarde zit. 

2 - Stik de korte kanten van de verstevigde tailleband op 1 cm, 
met de goede kanten van de stof op elkaar, zodat je een cirkel 
krijgt. Strijk de naadwaarde naar 1 kant.
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3 - Bevestig 2 nestelogen links en rechts van de naad, in 
de helft van de hoogte, en met het middelpunt op 2 cm 
van de naad. Ik maak het gaatje iets kleiner dan voorg-
eschreven, zodat er een stukje stof mee tussen beide 
ringen van het nesteloog geklemd wordt, en het minder 
makkelijk lost. Je kan deze nestelogen ook vervangen 
door knoopsgaten.

4 - Stik de korte kanten van de tweede tailleband op 1 cm 
en strijk de naadwaarde in de tegenovergestelde richting 
van de eerste tailleband.

6 - Draai de short binnenstebuiten en speld de goede 
kant van de tweede tailleband tegen de verkeerde kant 
van de short, met dezelfde aandachtspunten als in stap 5. 
Stik de taillebanden rondom op 1 cm aan de short.

7 -Strijk de taillebanden en de naadwaarde naar boven.

5 - Speld de tailleband met nestelogen aan de short: de 
onderrand van de tailleband speld je tegen de bovenrand 
van de short, met de goede kanten van de stoffen op 
elkaar. Zorg ervoor dat de middenvoornaad van de short 
gelijk komt met de naad in de tailleband, en speld de 
zijnaadmarkeringen gelijk met de zijnaden. 

8 - Maak een lint voor in de taille, volgens de lengte zoals 
hiernaast aangegeven in de tabel.
Je hebt hiervoor verschillende opties:
- gebruik voorgeknipt tricotlint (Zpagetti) zoals voor het halslint 
van de top;
- gebruik een strook elastisch biaislint die je dubbel strijkt en doorstikt;
- maak zelf een lint uit tricot. Knip hiervoor een strook tricot van 4 cm breed, met de lengte uit de tabel. Je kunt ook 
twee stroken met de helft van de aangegeven lengte aan elkaar zetten als het zo beter uit je stof past, zoals 
op de foto. De naad komt dan aan de MA van de short te zitten en zit toch verstopt tussen de twee taille-
banden.

2 cm

maat 98: 120 cm
maat 104: 122 cm
maat 110: 124 cm
maat 116: 126 cm
maat 122: 128 cm
maat 128: 130 cm
maat 134: 132 cm
maat 140: 134 cm
maat 146: 136 cm
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9 - Gebruik je biaislint of Zpagetti, ga dan naar stap 11. Maak je het 
lint zelf, doe dit dan als volgt: 
Vouw de strook dubbel met de verkeerde kanten op elkaar, en 
stik op 1 cm. Knip niet af op het eind, maar laat een lange draad of 
overlockstiksel aan het uiteinde hangen.

10 - Rijg de draad doorheen het lint, en stop het begin van het lint 
een stukje naar binnen door de tunnel. (Je geeft dus al een paar 
cm ‘aanzet’ voor het binnenstebuiten 
keren.)  Trek vervolgens aan de draad die er aan het andere 
uiteinde weer uitkomt, en schuif het begin van het lint zo voor-
zichtig over zichzelf, tot het helemaal binnenstebuiten is gekeerd. 

11 - Rijg het lint doorheen de twee nestelogen (of knoopsgaten) 
tussen beide taillebanden. Maak een knoopje aan het uiteinde aan 
bedie kanten.  Leg de short aan de kant, en werk nu verder met de 
handleiding van de top.

TOP
Maak de top volgens de handleiding van de top, tot en met stap 14. 
Stap 15 tot en met 18 sla je over. Maak vervolgens het halslint:
- Voor een halter (zie foto 2 in de inleiding) volg je stap 22 en 26 
van de tophandleiding. Ga dan naar stap 21 in deze tutorial. 

13 - Doorstik de ruglus op 2 cm van de bovenrand. 

2 cm

- Voor een lang lint dat vooraan wordt geknoopt (zie foto 1 in de inleiding) of een sluiting met knoop (zie foto 3 in de 
inleiding) ga je naar stap 12 van deze tutorial. 

12 - Volg stap 19 tot en met 21 van de tophandleiding:
- Voor een lang knooplint: zorg dat de vlecht rond de hals van 
het kind kan en dan nog naar wens met een knoop of strik kan 
worden geknoopt. Maak knoopjes aan beide uiteinden.
- Voor een sluiting met knoop moet de vlecht ruim rondom 
de hals van het kind kunnen: je knipt hem later bij op de juiste 
lengte. 
Rijg de vlecht in het voorpand. Voor een lang knooplint zorg je 
ervoor dat er aan elke kant evenveel van het lint uitsteekt. Voor 
een knoopsluiting rijg je zodat het lint er volledig uitsteekt aan 
de linkerkant, zoals op de foto, en zet links en rechts vast met 
een recht stiksel, doorheen het zigzagstiksel van de armsgaten.
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14 - Rijg het lint door de ruglus. 
Voor een lang knooplint: ga naar stap 21 van deze tutorial.
Voor een sluiting met knoop: ga naar stap 15. 

15 - Vervolgens maak je een lusje van stof om het stiksel 
aan het uiteinde van het lint te bedekken. Knip een lapje 
stof van 5 x 3 cm. Strijk de lange kanten naar het midden, 
alsof je biaislint zou maken. 

16 - Vouw het lapje weer over en vouw het dubbel met 
de korte kanten tegen elkaar en de goede kanten van 
de stof tegen elkaar. Stik dicht op 1 cm zodat je een 
tunneltje krijgt.

17 - Strijk het tunneltje plat, met de naad bovenaan in het 
midden. Strijk de naadwaarde naar 1 kant. 

18 - Trek het tunneltje over de punt van een schaar. 
Vouw de randen naar het midden, volgens de vouw-
lijnen die je in stap 15 in de stof gestreken hebt. Aan de 
kant van de naad ziet dat er misschien wat rommelig 
uit, maar daar zie je straks niets meer van. Naai de 
onafgewerkte stofranden met de hand met een paar 
steken aan elkaar aan de naad, zodat alles op zijn plaats 
blijft zitten bij het draaien. 
Draai het tunneltje vervolgens binnenstebuiten. Het 
resultaat ziet er dan uit zoals op de onderste foto. 



19 - Naai een knoop aan de rechterbovenhoek van het 
voorpand. Pas de top en knip het halslint af op de gewen-
ste lengte, zoals je op de foto kunt zien. 
(Op de foto is het lusje al aan het halslint bevestigd, dat 
gaan we doen in de volgende stappen. De foto staat hier 
om je te tonen hoe lang je het lint moet knippen.)
Werk het uiteinde van het halslint af met een zigzagsteek 
met kleine steeklengte, en knip de drie linten schuin af.

20 - Schuif het lusje over het uiteinde van het halslint. 
Naai de lus aan de achterkant (de kant van de naad in de 
lus) vast aan het halslint, zodat het niet meer kan ver-
schuiven. Doe dit zo onzichtbaar mogelijk. 

SHORT AAN DE TOP BEVESTIGEN
21 - Leg de short plat op tafel. Markeer met spelden, krijt 
of stift de uiterste zijkanten van de tailleband. Die komen 
niet overeen met de zijnaden van de short, maar liggen 
een paar cm in de richting van het rugpand. Markeer ook 
MV en MA van de top. 

22 - Keer de top binnenstebuiten en schuif ze over de 
short, zodat de goede kanten op elkaar liggen. Speld MV 
en MA van de top aan MV en MA van de short, en speld de 
zijnaden van de top aan de punten die je in stap 21 mar-
keerde aan de zijkanten van de short. 
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23 - Stik rondom op 1 cm. Leg de top bovenaan bij het 
stikken en rek de short lichtjes op zodat ze aansluit op de 
top zonder plooitjes. Strijk de naadwaarde uit. 

24 - Als laatste voeg je al dan niet een rugelastiek toe aan de jumpsuit. Dit doe je volgens stap 15 tot en met 17 en 
stap 27 van de tophandleiding. Opgepast: het is hierbij heel belangrijk dat je de jumpsuit past bij het model. Je moet 
er rekening mee houden dat de jumpsuit naar beneden (over de billen) uitgetrokken wordt, anders dan wanneer je 
een t-shirt zou maken. Als je de lengte van het elastiek bepaalt, zorg er dan voor dat de top mooi aansluit op de rug, 
maar ook dat de top zeker nog over de billen naar beneden kan getrokken worden. 

Ik voegde bij mijn eigen jumpsuits geen rugelastiek toe. De stof was stevig genoeg om mooi rond het bovenlijf te 
vallen zonder doorzakken. Als je dunnere stof gebruikte, is het wel nodig. 

Blij met het resultaat? 

Deel het met #mindthewhale #skiptheropepattern en 
#missmadelinepattern of tag @mindthewhale. 
Tot en met 21 augustus 2017 kan je een pakket buitenspeelgoed 
winnen als de hashtag #playgroundwhale toevoegt.

Blijf je graag op de hoogte van meer handleiding en patronen van 
Mind the Whale? Abonneer je dan op de nieuwsbrief. 7
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