
Gouden Snit

"De Gouden Snit" is gebaseerd op de "Gulden Snede" regels, beschreven 

door Leonardo Da Vinci. De gulden snede is de bron van alle schoonheid 

en orde in het heelal. Deze regels worden al eeuwen lang toegepast b.v. in 

de wiskunde, architectuur en kunst (piramides!) en komen ook voor in het 

menselijk lichaam. Elk mens heeft vaste verhoudingen. Bijvoorbeeld: Je 

hoofd past 8 keer in je lichaamslengte. Je voet past op je arm tussen 

elleboog en pols. Je totale lengte is hetzelfde als je spanwijdte (armen) van

vingertoppen naar vingertoppen. 

Lutterloh heeft in 1935 een patroontekensysteem ontwikkeld naar deze 

gulden snede regels,"de gouden snit". 
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Lutterloh systeem

Met het Lutterloh systeem kan je alle patronen tekenen met maar twee 

maten: je bovenwijdte en heupwijdte. Uiteraard is niet iedereen even 

perfect passend in deze gulden snede. Om je eigen "afwijkingen" van de 

gulden snede te leren kennen, gebruiken we controlematen om de patronen

helemaal op jou lichaam aan te passen. Hoe vaker je dat doet, hoe beter je 

je eigen lichaam leert "lezen" en zo leer je wat je met patronen moet doen 

om kleding meteen goed passend te maken.

Inhoud pakket

In het basis-pakket zit een map met 280 patronen. Plus toebehoren: 

Twee linialen. Een doosje met stift, prikkertjes, plakband en de speciale 

centimeter met index-maatlatje met getallen en gaatjes. 

Wat je zelf nog nodig hebt is een plaat hardboard en patroontekenpapier.

Het basis-systeem bestaat uit 7 supplementen, zie groene tabbladen met 

nummer/jaargang. Elk supplement heeft 16 pagina's met 40 patronen, 

waaronder een aantal voor volslanke maten. Vaak ook: extra slank, heren, 

kinderen, bruidsjurk, badjas, vintage kleding, positiekleding.

Losse supplementen van andere jaargangen zijn los te bestellen.

Er zijn speciale uitgaven voor heren en kinderen.

Bestellen kan in de webshop: www.patroontekenen.shop.

Elk supplement heeft een jaargang en een nummer wat op elke eerste en 

negende pagina gedrukt is. De romeinse cijfers geven het jaartal aan. Het 

getal op de onderste regel: eerst een 0, dan het supplement nummer van 3 

cijfers, dan de maand, 2 cijfers, dat is februari, mei, augustus of november.

Zo kan je herkennen welke jaargang/supplementen je hebt.
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Voor grote maten, met bovenwijdte 128-170 cm, is het XL/XXL systeem. 

Deze modellen vallen wijder. De bijbehorende centimeter heeft een andere 

index. Heb je een bovenwijdte van 110-128 cm, en hou je van "passende" 

kleding, dan kan je van het gewone basis-systeem de volslanke patronen 

met het zwarte paspopje gebruiken.

De modellen (voorkant)

Op elke pagina staan modeltekeningen. Elk model  wordt aangegeven met 

een nummer, daarachter staan letters. De verklaring van de letters vind je 

op pagina 15.

Achter de letter(s) staat aangegeven hoeveel stof per kledingstuk nodig is. 

Soms staan er pictogrammen bij (zie pagina 16):

Zwarte paspop: patroon voor volslanke/grotere maten.

Witte paspop: patroon voor zeer slanke maten.

Babywiegje: positiekleding.

Breiwerk: alleen rekbare stof gebruiken.

Zwart/wit rondje: garneerstof, stof van andere kleur.

De patronen (achterkant)

Op de achterkant van de modeltekening staan de patronen in het klein.

Ook staat hier een tekeningetje van de achterkant van de modellen.

De nummers en letters komen overeen met de tekeningen aan de voorkant.

In of naast elk patroontje staat een kruis. Dat kruis gebruik je om de 

liniaal precies op de goede plek vast te prikken. 

De patronen hebben rondom dikke stippen. Die worden straks op jou 

maat in het groot uitgezet op patroonpapier.
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In de patronen staan soms streepjes-lijnen voor de taillelijn en voor 

beleggen, in een beleg staat ST. 

Er staan recht-van-draad pijlen. 

Een streepjes-lijn aan de rand van een patroon betekent dat het deel daar 

tegen de stofvouw gelegd moet worden, dit is ook automatisch de recht-

van draad-lijn.

Gearceerde gedeelten betekent dat het een beleg, plooi of figuurnaad is. 

Vaak betekent het ook dat de stof of het beleg op die plek verstevigd moet 

worden (tenzij je zelf beslist dat het niet nodig is). 

Is het een beleg, dan staat er ST bij. Is het een biesje, dan staat er S.

In de patronen staan meerdere grote letters, verklaring zie pagina 15.

In de patronen staan soms kleine letters, daaraan kan je zien welke delen 

aan elkaar genaaid moeten worden. 

Een dikke lijn in een patroon betekent dat het patroon daar doorgeknipt 

moet worden zodat er twee patroondelen ontstaan (deelnaad).

Speciale tekens die je kan tegenkomen (zie pagina 16):

Pijl = recht-van-draad richting.

Streepjes-lijn (dik) = aan de stofvouw.

Dunne streepjes-lijn = beleglijn.

Kringel-lijn = rimpelen/stof inhouden met naaien.

Streepjes-lijnen met zigzag erin = elastiek.

Arcering = beleg/figuurnaad/plooi/verstevigen.

Strepen met kleine streepjes erin = ritssluiting.

Ster of rondje = drukker, knoop/knoopsgat.

Boogjes = haken/ogen.
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Tekenen, de basis

Je kiest een model uit het boek, dan maak je een kopie van het patroon op 

de achterkant. Niet inscannen en printen, dat is niet nauwkeurig! 

Maak liefst ook een kopie van de modeltekening. Makkelijk om erbij te 

houden tijdens het tekenen, te zien waar je mee bezig bent.

Je knipt het patroondeel uit wat je gaat tekenen inclusief alle streepjes en 

cijfers én incl. kruis. Meestal staat het kruis in het patroon, maar soms 

naast het patroon, bij kleine delen zoals kragen en zakken.

Je legt een vel patroonpapier op een plaat hardboard. Op het patroon-

papier plak je het tekeningetje stevig vast. Als je de plaats zo zuinig 

mogelijk wilt bepalen waar je het patroontje moet plakken, kan je vanaf 

het kruis rondom grofweg meten met de speciale centimeter. 

- Korte tops en mouwen worden getekend met alleen de bovenwijdte.

- Rokken en broeken worden getekend met alleen de heupwijdte.

- Lange tops, jurken en jassen worden getekend met beide maten:

Met je bovenwijdte maat worden alle punten op de taille-lijn én boven de 

taille-lijn getekend. Met je heupwijdte maat worden alle punten onder de 

taille-lijn getekend.

- Halflange Blousen/tops/jasjes (zoom tussen taille en heuplijn in): je kan 

uitproberen wat voor jou de beste pasvorm geeft, de punten onder de 

taillelijn tekenen met bovenwijdte of heupwijdte. Dit hoef je maar een keer

beide te doen in één patroon en nameten, dan weet je wat voor jou de beste

methode is.

Over het maatnemen, tekenen en veranderen kan je video's bekijken op de 

Nederlandse Lutterloh website: www.lutterlohacademy.com.
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Tekenen, de werkwijze 

Wil je een model maken waarvan je vooraf al weet dat je bepaalde dingen 

anders wilt, teken dan toch eerst het hele patroon zoals het bedoelt is. 

Veranderen doe je pas achteraf, ook iets eenvoudigs als de zoomlengte 

korter/langer maken, mag je pas na het tekenen aanpassen.

Neem je matenlijst erbij.

Voor een top/jurk/jas/mouw: Begin met de prikker in de centimeter-index 

(harde gedeelte) te steken op je bovenwijdte maat. Rood of zwart maakt 

niet uit, dat heeft geen betekenis. Staat jou maat er niet bij, neem dan de 

eerstvolgende grotere maat. 

Bij een model waarbij geen bovenwijdte maat gebruikt wordt zoals een rok

of broek zet je de prikker in je heupwijdte maat. 

Je prikt de prikker heel exact in het midden van het kruis van je 

patroontje. Prik het stevig vast, je moet aan de centimeter kunnen trekken.

Gebruik alleen het Lutterloh prikkertje. Een gewone prikker is te dik.

Je legt de centimeter tegen het streepje dat hoort bij het taillepunt. Er 

staat bij het streepje een getal, dat geeft aan op hoeveel centimeter je een 

punt moet zetten. Je trekt de centimeter goed strak en plat op het papier, 

dan zet je een punt, aan dezelfde kant van de centimeter waar het streepje 

staat. 

De beste volgorde is eerst het taille punt zetten en altijd tegen de klok in 

werken tot je alle punten óp en boven de taille-lijn gezet hebt.

Heeft je patroon geen taillepunt, begin dan bij de oksel.

Daarna doe je hetzelfde met alle punten onder de taille-lijn, die teken je 

met de prikker in de centimeter-index op de maat van je heupwijdte. 

Ook bij deze punten tegen de klok in werken.
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Nu ga je alle punten verbinden met behulp van de linialen. Achterop de 

gele hoes staat hoe je ze moet gebruiken. Houd die hoes er altijd bij. Je 

tekent eerst de contouren, buitenrand van je patroon. 

Een zoomlijn (top/jurk/rok) moet tegen de m.v./m.a. lijn én tegen de 

zijnaad aankomen met een haakse (rechte) hoek, behalve bij een schuine 

zoom. Idem voor een hals-lijn, behalve bij een V-hals.

Een haakse hoek kan je maken met de gleuf in de liniaal.

Ronde lijnen teken je altijd met een ronding van de liniaal tegen minimaal

drie punten in je patroon. Gebruik de plaatjes op de gele hoes.

Daarna teken je de lijnen in het patroon: beleg/plooi/figuurnaad/zaklijn/

bies/recht-van-draad enz. Sommige lijnen/punten staan op maat 

aangegeven, sommige moet je op eigen inzicht in het groot natekenen.

Een streepjes-lijn aan de rand van een patroon betekent dat het deel daar 

tegen de stofvouw gelegd moet worden, dit is ook automatisch de recht-

van-draad-lijn. Schrijf dat er allemaal bij.

Je tekent de taillelijn in het patroon (streepjes). Bij een rechte zoom kan je

deze lijn tekenen door te meten vanaf de zoom omhoog. Of als m.v./m.a. 

een rechte lijn is, vanaf daar te taillelijn haaks tekenen.

Heb je een rechte/wijde top zonder taillelijn, dan is die exacte lijn niet zo 

belangrijk. Wil je zelf toch graag een taillelijn erin zetten, dan kan je vanaf

de heup 18-22 cm cm naar boven meten (ligt aan jou lengte).

Bij een figuurnaad midden in je patroon, die de taille-lijn kruist (lange 

blouse/jurk/jas), teken je de onderste figuurnaad-punten met je boven-

wijdte maat Die punten horen nl. ook bij de taille. Anders komen die 

punten niet mooi op de taille lijn uit. Om te herkennen: de streepjes liggen 

in de tekening onder de zoom, met een laag getal erbij (6-22 cm meestal).
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Heeft het patroon een figuurnaad die loopt tot in de zijnaad/hals/armsgat, 

dan teken je er een driehoekje aan. Dat is nodig om mooi te kunnen naaien.

Sommige delen hebben een beleg nodig. De beleglijn is een dunne 

streepjes-lijn. Er staat ST in, en is gearceerd. Teken beleggen ook apart, als

patroondelen.

Gearceerde gedeelten betekent soms ook dat de stof op die plek verstevigd 

moet worden, tenzij je zelf beslist dat het niet nodig is. 

Je gaat alle lijnen, letters en tekens die in de kleine tekening staan ook in 

je grote patroon zetten. Schrijf er zoveel mogelijk bij.

In de patronen staan grote letters, verklaring zie pagina 15.

In de patronen staan soms kleine letters, daaraan zie je welke delen aan 

elkaar genaaid moeten worden. 

Geef midden-voor en midden-achter aan. Geef aan welke delen tegen de 

stofvouw moeten (dikke streepjes-lijn).

Zet de recht-van-draad pijlen erin. De pijlen wijzen naar beneden, dat 

is belangrijk bij stoffen met vleug/dessin.

Bij panden aan de stofvouw, is de stofvouw ook de recht-van-draad lijn.

Bij mouwen en broekspijpen niet de pijl gokken vanaf het plaatje. Om de 

juiste recht-van-draad pijl te krijgen trek je hulplijnen of meet je het 

midden uit. Zie verdere uitleg bij mouwen en broeken. 

Zaklijnen die in de tekening staan mag je naar eigen inzicht/wensen in je 

patroon overnemen. De lijn in de tekening is een indicatie.

Belangrijk bij mouwen:

Het hoogste punt van de mouwkop, daar staat een streepje. 

De voorkant, daar staat de letter V.
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Mouwen recht-van-draad: 

Voor gewone mouw en raglan mouw: trek een horizontale hulplijn tussen 

de okselpunten. Haaks daarop trek je een verticale lijn, dat is de recht-van-

draad lijn. De pijl wijst naar de zoom.

Controleer of de ondermouw-naden even lang zijn. Zo niet, corrigeer bij 

de zoom.

Mouw uit twee delen: beide mouwdelen hebben een korte en een lange 

mouwnaad. Knip de twee delen uit en leg de lange kanten tegen elkaar, 

overlappen misschien een stukje, dat mag. Trek dan de horizontale oksel-

hulplijn, en haaks daarop de recht-van-draad lijn verticaal.

De ondermouwnaden lopen bij de meeste patronen iets gebogen, hol. Heb 

je dikke bovenarmen, teken die naden dan vanaf de okselpunten recht 

naar de zoom, dan krijg je meer ruimte bij je bovenarmen.

Bij een rok en broek teken je alle punten met je heupwijdte maat. Waar je 

begint te tekenen maakt niet uit, als je maar tegen de klok in werkt. Ook de

zakken worden met je heupwijdte maat getekend.

Broekspijp recht-van-draad: 

Meet het midden uit bij de zoom en bij de knie en trek een recht lijn tussen

die punten, naar boven helemaal doortekenen. Die midden-lijn is de recht-

van-draad lijn. De pijl wijst naar de zoom.

Bij een broek of rok met een gulp wordt niet aangegeven dat er een rits in 

moet, dat hoor je te weten. Je meet de gulp op het patroon voor de maat 

van de rits. Je mag zelf weten of je een extra beleg (gevouwen reep stof) 

achter je rits maakt.

9



Controlematen toepassen

Na het tekenen van de patroondelen, klopt het in grote lijnen. Je zal nog 

aanpassingen moeten doen voor je eigen figuur. Daarom ga je controle-

maten toepassen op het patroon. Moet je veel veranderen en zie je door 

alle lijnen niet meer wat je doet, gebruik dan verschillende kleuren stiften.

RICHTLIJNEN OVERWIJDTES VOOR BEWEGINGSRUIMTE

t-shirt /               mouwen                 + 2 cm
tricot jurk          Taille                       0
                           Borstomvang         0 tot +2
                           Heupomvang         0 tot + 2
Jurk                    mouw                    + 4 tot + 6
                           Taille                     + 4
                           Borstomvang         + 4 tot + 6
                           Heupomvang         + 2 tot +4
Blazer                mouw                     + 6 tot + 8
                           Taille                      + 6
                           Borstomvang          + 6 tot +8
                           Heupomvang          + 4 tot +6
Mantel               mouwen                   +8
                          Taille                        +8
                           Borstomvang          + 10 tot  +12
                           Heupomvang          + 6 tot + 10
Broek                 taille                        -2 tot 0
                           Heup                       0 tot +2
                           Broekspijp              minimaal +2   stretch  0 tot - 4

In de Lutterloh patronen zit de overwijdte voor bewegingsruimte al inbe-

grepen in de patronen. Je gaat zelf op het patroon nameten of het klopt met

jou maten + overwijdte. Dit doe je op alle breedte maten: bovenwijdte, 

taillewijdte, heupwijdte. Bij een mouw, omvang bovenarm (oksel-lijn) en 

bij een broek, bovenbeen en knie-omvang ev. ook kuit.

Uiteraard zijn deze waarden afhankelijk van de stof die je gebruikt. Bij 

rekbare stof kan je minder overwijdte nemen. Bij heel rekbare stof mag het
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nul zijn, ev. zelfs het kledingstuk krapper maken dan je eigen maten. Bij 

stugge rekbare stof nul of iets meer.

Gebruik ook je eigen voorkeur. Wil je het wat wijder of strakker, gewoon 

doen!

Is het patroon in orde, dan knip je het uit stof met naadwaardes en zomen 

eraan, meestal 1 cm, bij zomen vaak wat meer. Dat is nodig met naaien, 

heeft niets met overwijdtes te maken.

   

Bij tops/blousen/jurken/jasjes:

Je begint met controleren van de ruglengte op je achterpand. Schuin 

gemeten van midden-schouder naar het midden-achter punt op je taillelijn. 

Als je patroon langer of korter moet worden, doe je dit op het midden van 

het kruis. Is dat lastig vanwege het armsgat, doe het dan op of net boven 

de taillelijn. Gebruik de gleuf in de liniaal om een horizontale lijn te 

trekken, haaks op de midden-achter lijn. Die knip je door en daar kan erbij 

of eraf wat nodig is. Wat je in het achterpand aanpast, moet je ook in het 

voorpand doen. Let erop dat het kruis op het voorpand daarna op je juiste 

bustehoogte zit (kruis=tepel), volgens je matenlijst.

Heb je een figuurnaad die tot het kruis loopt, dan kan je het voorpand beter

korter of langer maken, net onder die figuurnaad, in plaats van precies in 

het kruis.

Dan controleer je de taillewijdte. Voor- én achterpand meten. Figuur-

naden en plooien niet erbij meten.

Kijk naar de modeltekening, hoe het kledingstuk bedoelt is (wijd of strak). 

Al naar gelang je eigen maten/verhoudingen zijn, en hoe je het kledingstuk

wil, kan je bepalen wat je gaat aanpassen. 

Wil je het kledingstuk onderaan langer of korter, dan kan je er eenvoudig 

wat bij of af tekenen. Hou wel rekening met je heupwijdte als je een top 

veel langer maakt, het moet wel om je heupen passen.

11



Ook de bovenwijdte en heupwijdte ga je controleren. Aanpassen van de 

breedte kan op verschillende manieren. Soms moet er aan de zijkant of 

midden iets bij of af. Dit doe je meestal als het alleen boven of alleen 

onderaan breder/smaller moet. Soms is het beter om op de plaats van het 

kruis je patroon (rechte lijn!) door te knippen en dat open te leggen of over

elkaar te schuiven. Dit doe je als het patroon overal breder/smaller moet.

Je controleert de halsdiepte (zie matenlijst). Je maakt de hals naar eigen 

keuze, dieper of minder diep, andere vorm, v-hals, wat je wilt.

Bij mouwen controleer je de lengte en breedte. Is de mouw op de oksel-

lijn te smal of te breed kan je vanaf het derde mouwkop-punt (bij voor en 

achter) “vleugeltjes” tekenen tot 2 cm onder het oksel-punt. Die draai je 

weg tot de mouw breder of smaller is. Er is een filmpje op 

lutterlohacamemy.com als je wil zien hoe dat gaat (mailen mag ook).

Bij een broek controleer je de taillewijdte (op de hoogte waar jij de 

tailleband van de broek wil hebben) en omvang van bovenbeen, knie en 

zoom (heupwijdte kan je niet controleren bij een broek). 

Je kan ook je kruisnaad opmeten bij jezelf, trek een broek aan die in 

hoogte goed zit. Je meet je kruis van voor naar achter, onder te tailleband. 

Dit meet je na op je patroondelen. Is de maat niet goed dan knip je de 

patronen zo'n 10 cm onder de taille door, daar corrigeren, erbij of eraf.

Als je veel veranderd hebt, controleer je de schoudernaden, zijnaden, 

ondermouwnaden, binnenbeennaden. Alle naden die straks aan elkaar 

genaaid worden moeten even lang zijn (coupenaden/plooien niet erbij 

meten). 

Je bekijkt ook de lengte (mouwen, rok, broek), is die naar je zin? 
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Je controleert de breedte op meerdere plaatsen (borst, taille, heup, 

bovenbeen, arm). Voorpand én achterpand meten om de omvang te 

berekenen.

Wil je een patroon gebruiken voor heel slanke maten (wit paspopje) of 

grotere maten (zwart paspopje) terwijl je dat niet nodig hebt, teken je 

deze met drie gaatjes groter (wit paspopje) of kleiner (zwart paspopje) in 

de centimeter. Hou er rekening mee dat er waarschijnlijk nog wat 

veranderd moet worden. Dit kan wel, als je alle controlematen nameet en 

aanpast. Je hebt er genoeg inzicht en ervaring voor nodig. Zie je dat niet 

zitten, begin er dan niet aan.

Kinderkleding tekenen
Bij kinderen heb je alleen de bovenwijdte nodig om alle patronen te 

tekenen. Uitgezonderd bijzonder flinke kinderen. Dan neem je voor 

patroondelen beneden de taillelijn de heupwijdte.

Je gebruikt de centimeter met index van het dames basis-pakket.

Ook bij kinderpatronen veel controlematen toepassen, vooral in de lengte 

van de patronen.

Veranderen
Je kan zelf naar eigen wens patronen veranderen. Je kan eigen ontwerp 

ideeën inbrengen. Je kan twee modellen combineren.

Wil je bijvoorbeeld in model "1" een mouw van model "2" gebruiken, dan 

kan dat, als je erop let dat de mouw wel in het armsgat zal passen. 

De methode is om dan de mouw én het armsgat van model "2"  te 

gebruiken in patroon "1". 
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Wil je een jurk maken met het bovendeel van model 1 en rok van model 2, 

dan moet je de breedte maten controleren, en ev. aanpassen, zodat ze aan 

elkaar gaan passen.

Mouwen, kragen, zakken kunnen weggelaten worden en ze kunnen een 

andere vorm krijgen, je mag doen wat je wilt. 

Rokken/broeken/jassen/vesten kunnen bijna onbeperkt eenvoudig langer 

en korter gemaakt worden. 

Korter maken van zomen en mouwen kan eenvoudig, van de onderkant 

afhalen. Korter maken doe je pas nadat je het hele (lange) patroon 

getekend hebt. Niet tijdens het tekenen van de punten, de lijnen alvast 

korter maken, dat kan een andere breedte opleveren, dat werkt dus niet.

Maak je een (jurk met een) rechte rok, dan kan de rok vanaf de heup met 

een rechte lijn naar de zoom getekend worden. Het patroon is bij de heup 

en bij de zoom even breed. Heb je zo'n rok aan, dan lijkt het toch naar 

beneden toe wat smaller te worden (dat hoort zo). Wil je echt een smalle 

kokerrok, dan loopt het patroon naar beneden toe wel smaller. 

Is een patroon bij de zoom smaller maar wil je het liever gewoon recht, 

dan teken je de hele rok vanaf de heup naar beneden even breed, een rechte

lijn van heup naar zoom.  

De plaats van coupenaden/figuurnaden kan veranderd worden. 

Op de plek waar je de coupenaad wil ga je het patroon inknippen en de 

"oude" coupenaad kan je dicht vouwen. 

Wil je in een wijd model zelf een figuurnaad maken, dan plaats je die 

coupenaad op een lijn, recht vanaf het schouder-hals punt naar beneden.
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Symbolenverklaring

A voorpand AA cape

B achterpand BB das

C zijpand CC los stuk

D Rok DD schortband

E mouw EE revers

F manchet FF capuchon

G kraag GG grondpatroon

H ceintuur, tailleband HH plissé (smalle plooitjes)

K zak HM midden-achter

L pas KK knoopsgatenbies

M mantel LL band voor knoopsgaten

N strik(je) MM garneerstof, sierband, shawl

O geplooid stuk NN blouse

P shirt, top OO bretels, schouderbanden

Q garnering PP lus

R ingezet stuk RR ruche, volant, strook

S bies SS bolero

T volant ST belegdeel

U befje, jabot TT schootje

V voorkant mouw UU vest, jasje

W schort VM midden-voor

Y zakklep VV jurk

Z broek WW gilet

re rechter deel ZZ band

li linker deel

ca ongeveer

Bestellen kan in de webshop: www.patroontekenen.shop.

Video's bekijken kan op de website: www.lutterlohacademy.com.
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vooral voor grotere maten

vooral voor zeer slanke maten 

patroon voor rekbare stoffen

positiekleding

stof in andere kleur, garneerstof

recht-van-draad  (pijl naar beneden)

aan de stofvouw leggen

stof inhouden

elastiek

beleg/versteviging/plooi/coupenaad

ritssluiting

drukker, knoop

haken/ogen
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