
Figuurtype 

A  B  C

Maten voor rok én broek:

a) Taillewijdte cm

b) Eerste heupwijdte cm

c) Tweede heupwijdte cm

d) Heuphoogte cm

e) Knielengte cm

f) Kuitlengte cm

g) Enkellengte cm

h) Zijlengte cm

i) Middenachterlengte cm

j) Middenvoorlengte cm

Meet verder voor de broek:

k) Binnenbeenlengte cm

l) Kniewijdte cm

m) Kuitwijdte cm

n) Enkelwijdte cm

o) Pijpwijdte cm

p) Dijwijdte cm

q) Zithoogte cm

Maak voor mij onderstaand PreciesPas®  Patroon volgens bovenstaande maten:

Patroon:  O  Rokpatroon à € 30,-     O  Broekpatroon à € 30,-     O  Rok- en Broekpatroon samen € 55,- 

De opgegeven maten zijn verkregen volgens de PreciesPas® meet-instructies. 

Naam: O winkel  O school  O particulier 

Straat/huisnr.:

Postcode/plaats:

Email adres: Telefoonnummer:

Bankrekeningnr.: Verzenddatum:

Hierbij verleen ik éénmalig machtiging aan Modevak- Handtekening:
atelier Inge van Manen om het hierboven aangekruiste 
bedrag van mijn bank- of girorekening af te schrijven. 

meet aan je schrijfkant, die is het meest ontwikkeld 

rondom glad over het smalle ceintuurtje (z.o.z.)*

rondom 10 cm onder de taille (goed horizontaal meten)*

rondom het breedste gedeelte van het onderlichaam*

langs de zij van taille tot meetpunt (c)

langs de zij van taille tot het midden van de knie

langs de zij van taille tot de gewenste lengte

langs de zij van taille tot enkel

langs de zij van taille tot grond

middenachter van taille tot grond

middenvoor van taille tot grond

verdere maten zijn niet nodig voor het rokpatroon

van kruis tot grond

rondom buigende knie, centimeter laten meevieren

rondom het dikste gedeelte van de kuit

rondom over wreef, enkel en hiel van gespitste voet

rondom de enkel, op de schoen

met opgetrokken knie, rondom lies en heupbeen

van taille over de zij tot de vlakke zitplaats

Persoonlijke maten van:

Geboortedatum: Lichaamslengte: 

Figuurtype:  O A   O B   O C Schrijfkant:  O links  O rechts(handig) 

Bijzondere kenmerken:  O dikke maag O buik(je) O forse billen O platte billen O holle rug O stevige dijen 
O steeds terugkerende pasproblemen bij confectie zijn:  

Verstuur aan: PreciesPas, Modevakatelier Inge van Manen, IJsselkade 32, 3417 XB Montfoort, Email: inge@preciespas.nl, Telefoon: 06 5332 3830.

Tip: Als je geen hulp
hebt gebruik dan een
loodcentimeter. Deze
kun je desnoods zelf
maken door je gewone 
centimeter tegen een
klein cylindrisch
voorwerp te plakken.
Begin bij 0 cm.

Draag schoenen bij het maatnemen.
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Bij het meten de cen-
timeter losjes tussen
duim en wijsvinger
vasthouden.*
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Meetpunten: plak de
strookjes plakband 
horizontaal op 
je zijkant aan 
je schrijfkant.
(z.o.z)*

PreciesPas® Maatneemformulier / Bestelformulier
voor basis rok- en broekpatroon op maat in 6 modellen 
verdere instructies z.o.z



Nodig bij het meten:
• iemand die je helpt meten
• plakband om meetpunten b) en c) te markeren
• centimeter
• smalle ceintuur of band (voor in de taille)
• een vlakke zitplaats

Belangrijk:
• draag schoenen tijdens het maatnemen
• meet over goed aansluitend ondergoed
• sta rechtop tijdens het maatnemen
• ben je ‘scheef’, informeer dan naar het

2-zijdig maatnemen

Markeer altijd de meetpunten a) b) c):
a) Taille: doe een ceintuurtje* of bandje om op de plaats
waar je de tailleband wilt hebben.

b) Eerste heupwijdte: Plak horizontaal een strookje
plakband op je heup, 10 centimeter onder de taillelijn.

c) Tweede heupwijdte en heuphoogte: Zoek met de
centimeter het breedste gedeelte van je onderlichaam.
Leg de centimeter om de heupen/billen terwijl je hem losjes
tussen duim en wijsvinger klemt. Laat nu de centimeter
langzaam zakken tot deze neervalt op/na het breedste deel.
Markeer ook dit meetpunt weer op de zijkant met een
strookje plakband.

maatneemformulier / bestelformulier en 
verdere instructies z.o.z

PreciesPas, Modevakatelier Inge van Manen, IJsselkade 32, 3417 XB Montfoort
Telefoon: 06 5332 3830, Email: Inge@PreciesPas.nl, Website: www.PreciesPas.nl, Lid PMON/LPM

U meet de maten wij maken het patroon

PreciesPas® Rok- en Broekpatroon op maat 
basis maatpatronen in 6 modellen 
oneindig veel meer variaties mogelijk, geschikt voor elk figuurtype
maatneemformulier / bestelformulier z.o.z
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Rokpatroon in 6 modellen: Gerend, Koker, Recht  Broekpatroon in 6 modellen: Smal, Klassiek, Wijd
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