
De checklist voor een beha doorpas geeft
een betrouwbaar overzicht van alle
belangrijke plekken die voor het bereiken
van een perfecte pasvorm problemen
zouden kunnen veroorzaken.
Door elke plek een voor een na te gaan
krijg je inzicht waar de beha moet worden
aangepast. Zelfs als op het eerste gezicht
de beha prima lijkt!

Het helpt enorm om het hele proces te
noteren voor het geval er in de toekomst
vergelijkbare problemen opduiken.
Een handigheidje dat je kunt leren van de
professionals!

7 redenen om een checklist te gebruiken
bij een beha doorpas :

* een lijst van alle plekken die je moet nalopen

* een beter begrip welke plekken van belang zijn

* documentatie welke problemen er zijn

* documentatie welke aanpassingen zijn gemaakt

* persoonlijke gegevens om de perfecte beha te maken

* vergelijking van de pasvorm bij diverse ontwerpen

* vergelijking van de pasvorm bij diverse dames voor
eenzelfde ontwerp

Zowel privé als professionele gebruikers, e
iedereen zal profijt hebben van de
betrouwbare informatie op de checklist
voor de beha doorpas. Informatie die je zelf
hebt verzameld!
Want dit is meer dan alleen een lijst. Er is
voldoende ruimte om allerlei bruikbare
informatie toe te voegen waar je tijdens de
doorpas tegenaan bent gelopen.
Persoonlijke informatie over de 'pas'dame
tijdens de doorpas dat zal helpen om voor
haar beha's elke keer weer een betere
pasvorm te ontwikkelen.
Wellicht ben je zelf deze dame en maak je
de beha voor jezelf. Of misschien is dit een
klant wanneer je voor anderen werkt. Het
resultaat zal steeds een betere beha zijn.

Toegegeven, het is wat meer werk dan
alleen de beha aantrekken en ter plekke de
aanpassingen maken. Maar dan weet je een
week later al niet meer wat en waarom je
precies hebt gedaan. En daar is precies deze
checklist voor. Alle gegevens beschikbaar
zolang als nodig is. Van al je aanpassingen;
waar - waarom - wanneer - hoe

Een van de grootste problemen bij het maken
van een eigen beha is om een perfecte
pasvorm te krijgen. Ieder nieuw ontwerp of
nieuw materiaal heeft invloed op de juiste
pasvorm. Dit kan soms erg frustrerend zijn!
Het is altijd een goed idee om de beha even
goed door te passen voordat deze helemaal is
afgewerkt. Vooral als het een nieuw ontwerp
betreft.

Met een checklist bij de hand is het
eenvoudiger om onvolkomenheden in de
pasvorm te ontdekken.

CHECKLIST voor een BEHA doorpas

Waarom zou ik een
CHECKLIST gebruiken
bij een BEHA doorpas?



HOE GEBRUIK IK
DEZE CHECKLIST?

CONTROLEPLEKKEN
Band middenachter

Middenvoorstukje

Middenonder de cups

Bovenrand van de cups

Bandjes

Armronding

Cupdiepte

Deze plekken op de checklist staan er om bekend dat ze de
meeste problemen geven bij het verkrijgen van een perfecte
pasvorm. Controleer deze elke keer!

Eerste veld met de te controleren plekken:
Noteer wat je opmerkt; dit kan een simpel OK zijn of een korte
notitie van het probleem.

Tweede veld met de correcties:
Schrijf alles op wat je aan de beha hebt aangepast. Deze
informatie is belangrijk zowel als dit het gewenste resultaat
geeft en als dit NIET werkt.

DE SCHETS
De schets kan worden gebruikt om de exacte
posities en afmeting aan te geven van
correcties.
De schets in de checklist dient alleen als
verwijzing. Het is een basismodel en moet nog
worden aangepast naar het ontwerp tijdens
de doorpas.
De cup bedekt de gehele borst en de bandjes
komen aan de voorkant precies boven de
tepel. Bij de meeste moderne beha's zijn de
bandjes meer opzij geplaatst dus vergeet niet
ook dit in de schets aan te passen. En teken
natuurlijk ook de coupenaad in de cup!

IDENTIFICATIES

Naam : de naam van de persoon die de beha draagt.

Maat : de standaard beha maat of bij een
maatpatroon de opgemeten maten.

Patroon code : verzin een code voor het patroon dat
je in de doorpas gebruikt en schrijf dit op elk
patroondeel. Dit is handig wanneer je een los
patroondeel vindt of zoekt.

Datum : de datum van de doorpas

Test nr : noteer de hoeveelste poging dit is voor
dezelfde beha bij dezelfde persoon.

De indeling van de checklist voor een beha doorpas
De checklist bestaat uit 4 verschillende delen. De identificaties voor de persoon en voor de beha tijdens
de doorpas. De schets voor een afbeelding van de beha. De controleplekken voor een grondige controle
van alle 7 gebieden tijdens de doorpas. De correcties om te noteren welke aanpassingen worden
gedaan.



Band middenachter :
De onderrand van de band moet helemaal
evenwijdig om het lichaam vallen.
Wanneer de band middenachter omhoog
trekt dan betekent dit dat de band te wijd is.
Wanneer rollen huid rondom de band
ontstaan dan betekent dit dat de band te
strak is.

Middenvoorstukje :
Het driehoekige stukje middenvoor tussen de
cups moet zonder ruimte vlak tegen het
lichaam liggen, vooral aan de bovenkant.
De beugels moeten onderlangs precies rond de
borst vallen. Wanneer dit niet het geval is kan
het zijn dat het middenvoorstukje breder of
smaller moet zijn.

Middenonder de cups :
De beugels en de cups moeten middenonder
de cups plat zonder enige ruimte tegen het
lichaam vallen.
Let op : wanneer je geen ruimte hebt om nog
een vinger tussen de rest van de onderrand
te houden dan is de band te strak.

Bandjes :
De schouderbanden moeten soepel halverwege
de schouders zitten zonder weg te glijden.
Aan de voorkant mogen er in de cups geen
plooitjes zitten. De cups mogen niet vanaf de
bovenrand naar beneden glijden.
Aan de achterkant mag de band niet omhoog
trekken.

Armronding :
Bij de armronding moeten de cups en beugels
omhoog gaan tot waar de ronding van de
borst weer terug loopt. De beugels moeten
precies de ronding van de borst volgen zonder
in het zachte borstweefsel te prikken.
Wees er zeker van zijn dat je de juiste maat
hebt gekozen voordat je aanpassingen doet bij
de armronding !
Cupdiepe :
De borst moet goed binnen de cup passen en
er niet rondom uitpuilen. Als dit wel het
geval is dan heb je een grotere maat nodig.
De cups moeten niet te ruim of rimpelig zijn
maar de borst precies bedekken. Als dit niet
zo is dan heb je een kleinere maat nodig.



Naam :

GECONTROLEERDE PLEKKEN
Band middenachter :

Middenvoorstukje :

Middenonder de cups :

Bovenrand van de cups :

Bandjes :

Armronding :

Cup diepte :

Test Nr :

met de complimenten van Merckwaerdigh

CHECKLIST voor BEHA DOORPAS
Maat : Datum :

CORRECTIES
Band middenachter :

Middenvoorstukje :

middenonder de cups :

Bovenrand van de cups :

Bandjes :

Armronding :

Cup diepte :

Patroon code :




