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Meten van baby / 
peuter 

Voor het meten heb je naast een 
centimeterband een meetband nodig 
dat om de taille wordt gewikkeld. Een 
meetband kunt u uit een in vieren 
gevouwen katoenen strook naaien 
(breedte is 1,5 cm als het band klaar 
is). Leg het band stevig horizontaal om 
de taille van het kind.

Het te meten kind dient (indien 
mogelijk) rechtop maar wel in een re-
laxte houding te staan zodat de armen 
vrij langs het lichaam hangen.

De maten worden stevig over onder-
goed en een luier genomen: niet te 
strak maar ook niet te los.

Lengte baby: 
Voor het meten van een baby hebt u 
iemand nodig die u assisteert. Leg de 
baby op de rug op een tafel. Leg een 
boek tegen de kruin van de baby en 
een ander boek tegen de voetzooltjes 
van de baby terwijl de beentjes van de 
baby zo recht mogelijk liggen en de 
boeken haaks op de tafel liggen. De 
andere persoon meet de lengte vanaf 
het ene boek tot het andere. Het is 
gemakkelijk om tegelijk de binnen-
beenlengte van de baby te meten.

Lengte van de peuter:
Als het kind met de rug en de hielen 
tegen een wand staat, geef dan met 
behulp van een rechthoekig voorwerp 
(bijvoorbeeld een boek) een tekentje 
aan op de hoogte van het hoogste 
punt van de kruin. Meet de lengte 
van het kind vanaf het teken tot de 
vloer. De lengte van een baby wordt 
gemeten wanneer de baby languit 
op de rug ligt met de benen zo veel 
mogelijk gestrekt.

1. Bovenwijdte:
In de breedte om het lichaam meten: 
de centimeterband over de borst en 
de schouderbladen.

2. Taillewijdte: 
Om de taille meten voor het bevesti-
gen van het meetband.

3. Heupwijdte: 
In de breedte meten (over het breed-
ste deel van de billen).

4. Schouderbreedte:
Vanaf de halsaanzet tot de schouder-
kop meten.

5. Armlengte:
De lengte vanaf de schouderkop tot 
de pols meten, via de elleboog als de 
arm iets gebogen is.

6. Binnenbeenlengte:
De binnenbeenlengte wordt gemeten 
vanaf de lies tot de onderkant van 
de voet terwijl de baby ligt, of vanaf 
de lies tot de vloer terwijl de peuter 
rechtop staat met de voeten iets uit 
elkaar en met het lichaamsgewicht in 
balans op beide voeten.

7. Zijlengte:
De afstand van de taille tot de on-
derkant van de voet of tot de vloer, 
gemeten vanaf de onderkant van het 
bandje om de taille.

8. Ruglengte:
Vanaf de halswervel tot de onderkant 
van het meetband om de taille.Neem 
de maat terwijl de baby op de buik 
ligt, of terwijl de peuter rechtop staat.

BABY’S & PEUTERS 50–92 cm

Patroonmaat cm 
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8. Ruglengte
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Zo kiest u 
de juiste maat

De maten in de maattabel zijn nauw-
keurig gemeten lichaamsmaten. De 
nodige speling van het model is aan 
de patronen toegevoegd. 

De patroonmaat voor een kind kiest 
u in de eerste plaats op basis van de 
lengte van het kind en vervolgens wor-
den de wijdtematen van het patroon 
met die van het kind vergeleken. Meet 
de lichaamsdelen over dun ondergoed 
en een luier en vergelijk de gemeten 
maten met die in de maattabellen. 
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Wat betekent de 
patroonmaat van een 
patroon?

In de magazines van OTTOBRE 
design® wordt het Europese maat- 
systeem toegepast waarin de pa-
troonmaat van een kledingstuk op 
basis van de lengte van het kind wordt 
bepaald. De overige maten die van 
invloed zijn op de pasvorm van het 
kledingstuk vindt u in onze maattabel. 
De patroonmaten zijn aangegeven in 
centimeters met steeds een verschil 
van 6 cm tussen de maten, meestal 
vanaf maat 50 cm.

Maat 74 betekent over het algemeen 
dat deze maat het beste past bij een 
kind dat ± 74 cm lang is en waar-
van de boven-, taille- en heupwijdte 
overeenkomen met de maten in de 
maattabel.

In onze maattabel vindt u ook de be- 
langrijkste lengtematen die u dient te 
controleren: de armlengte, de zij- 
lengte en de ruglengte. U vindt de 
maattabellen en de aanwijzingen voor 
het nemen van de maat op de vorige 
bladzijde.

Is het patroon inclusief 
groeiruimte?

De patronen zijn inclusief de nodige 
ruimte van het model en passend bij 
de stof en de ruimte die nodig is voor 
het aankleden en het bewegen. Alle 
patronen in maat 50–92 voor baby’s 
en peuters zijn ontworpen met extra 
ruimte voor een luier.

In de patronen zit geen groeiruimte 
maar soms ontwerpen wij kledingstuk-
ken met details waardoor het kleding-
stuk iets langer mee gaat naarmate 
het kind groeit. Een kledingstuk kan 
mouw- en pijpboorden hebben die 
u kunt omslaan, rompertjes kunnen 
een extra rij drukknopen hebben of 
er kunnen meerdere knopen op de 
schouderbandjes zitten.

Wanneer een kind in de lengte 6 cm 
groeit d.w.z. een patroonmaat groter 
wordt dan veranderen de boven-, 
taille- en heupwijdte van het kind 
slechts 1–2 cm.Voor een kind dat qua 
lengte overeenkomt met de maat in 
de maattabel kunt u het beste alleen in 
de lengtemaat groeiruimte toevoegen 
hoewel dat ook niet wenselijk is.

Patroonmaat:Lengte van de baby / peuter:

afmeting (cm) verschil (cm)

1.  Bovenwijdte

2. Taillewijdte

3. Heupwijdte

4. Schouderbreedte

5. Armlengte

6. Binnenbeenlengte

7. Zijlengte

8. Ruglengte

Verwijzing naar 
de maten (cm) van 

de maattabel

Lees de 
aanwijzingen 

voor het meten 
zorgvuldig op 
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Hoe kies ik de juiste 
patroonmaat?

Het nauwkeurig meten van het kind 
is het begin! Meet eerst de lengte van 
het kind en kies op basis daarvan de 
meest geschikte patroonmaat in de 
maattabel.

Vergelijk de boven-, taille- en heup-
wijdte van het kind met de over-
eenkomende maten in de maattabel. 
Als de gemeten maten van het kind 
ca. 1–2 cm meer of minder zijn dan 
die in de maattabel, kies dan de maat 
passend bij de lengte van het kind.

Als de maten van het kind meer 
dan 3 cm groter zijn dan die van de 
maattabel, dan is het aan te raden 
om een maat groter te kiezen. Als 
de maten van het kind meer dan 5 
cm groter zijn dan de maten van de 
maattabel, kies dan twee maten groter.
Pas de mouwlengte, de beenlengte en 
de onderkant van het kledingstuk aan, 
passend bij de lengte van het kind,

Denk er aan bij het kiezen van de 
maat dat een baby snel groeit, meer 
dan 25–30 cm in het eerste jaar. De 

lengte van een baby bij de geboorte 
is gemiddeld 50 cm en de gemiddelde 
lengte na 3–4 maanden is 60 cm en na 
9–10 maanden 70 cm. De gemiddelde 
lengte van een 12 maanden oude baby 
is 75–80 cm. Van een 18 maanden 
oude baby gemiddeld 86 cm en de 
lengte van een tweejarige is gemiddeld 
92 cm.

De kleding van een jonge baby kan 
het beste gemaakt worden door een 
maat groter te kiezen dan de eigenlijke 
lengte van de baby om zo wat groei-
ruimte te hebben. Echter als de baby 
gaat staan, moet de kleding niet te lang 
of te wijd zijn, want dat kan het leren 
lopen belemmeren. Onthoud ook dat 
tricot kleding minder ruimte nodig 
heeft dan kleding van niet rekbare 
stoffen.

Tip! Om u te helpen de juiste maat 
te kiezen, vergelijk de lengte en de 
wijdte van een patroon met de lengte 
en de wijdte met een kledingstuk van 
uw kind dat goed past en dat gemaakt 
is van vergelijkbare stof als de stof 
aangeraden voor het patroon.
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IN TE VULLEN 
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BABY’S & PEUTERS 50–92 CM
Patroonmaat cm 
1.  Bovenwijdte 

2. Taillewijdte 
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4. Schouderbreedte  

5. Armlengte 

6. Binnenbeenlengte 

7. Zijlengte 

8. Ruglengte
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