
  

 

 

 

 

Een tabberd is een eenvoudige manier om een kostuum te maken of af te kleden. Tabberds worden 

ook wel wapenrokken genoemd. In de middeleeuwen werden deze over het harnas heen gedragen 

om te laten zien voor welke landheer of koning je vocht, het had de kleuren van het huis van de heer. 

Deze handleiding is bedoeld om je een idee te geven van de mogelijkheden en een basis om zelf een 

tabberd te maken.  Samen met uw kind kunt u de tabberd ontwerpen en daarna maken. Hierbij helpen 

de volgende vragen: 

 

 

 

 

  

Tabberd  

Welk patroon moet de stof krijgen?   
(egaal/twee kleuren of vieren kleuren) 

 

Welke kleur of kleurcombinate moet je tabbard krijgen? 

 

Moet er een extra split komen?  

En je halsopening? Loopt dit rond of met 

een V-hals? 

 

Als je kijkt naar de achtergrond van jouw personage? Welke versiering moet 

er dan nog op komen? 

- Ben je van adel en komt er dan Wapen op? 

- Heb je gewoon een heel duur tabbard gekocht en heeft het dus hele 

mooie kantversiering? 

- Of ga je aan de slag met textielverf en maak je, je eigen versiering 

(zoals de zwarte figuren links hiernaast) 
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De basis 
Je kunt veel variaties maken, maar de basis blijft altijd hetzelfde. Hieronder staan de stappen 
beschreven om zelf een tabberd te maken. 
 
 

Manier 1: 
Een snelle eenvoudige manier, zonder veel pasvorm. 
 
Welke maten heeft u nodig 

 Nekopening (makkelijk te bepalen a.d.h.v. een T-shirt) 

 Totale schouderbreedte   

 Lengte van schouder tot en met de gewenste lengte (bv.  Tot de Knieschrijven).  

 

Patroon: Uittekenen tabberd 
1) Teken het onderstaande patroon over op het gekozen stuk tof (de twee dwarsbalken mag je 

negeren, het wordt een geheel). Houdt rekening met de stiklijn (1,5 cm per kant)  

 

 

 
2) Knip de stof uit 
3) Werk de randen om de gehele buitenkant weg door de stof twee keer om te slaan en 

vervolgens te naaien (+/- 0.5 cm per omslag). Hiermee voorkom je dat de draden gaan rafelen 
en wordt het geheel mooi weggewerkt. 

 

Bepaling van het hoofd gat: 
4) Bepaal het midden aan beide zijdes van de stof zodat er een streep getrokken 

kan worden.  
5) Bepaal vervolgens het midden van de streep en markeer dit.  
6) Vouw vervolgens de stof dubbel zodat je alleen nog maar één kant van de stof 

ziet (dus de ’front’ of ‘back’.  Neem vervolgens een bord of gebruik een passer 
met een straal of doorsnede gelijk aan de nekopening en trek dit over. 

7) Knip de stof +/- 0.5 cm buiten de rand af om nog voldoende ruimte over te 
houden om de rand te kunnen afwerken.  

 
 
De tabberd is af!  Onderstaand een soort gelijk resultaat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manier 2: 
Deze manier is niet per definitie beter dan manier één. Hier wordt echter meer rekening gehouden met 
de vormen rondom de schouders en nek. Er wordt in dit voorbeeld uitgegaan van een egale enkele 
kleurige tabberd 
 
Benodigde maten: 

 Nekopening (makkelijk te bepalen a.d.h.v. een T-shirt) 

 Totale schouderbreedte   

 Grootte van het armsgat 

 Lengte van schouder tot en met de gewenste lengte (bv.  Tot de Knieschrijven).  
 
 
Stap 1: Stof 
Stoffen zijn zelden helemaal recht geknipt als je hem hebt gekocht. Dit is makkelijk zelf te doen met 
een Geodriehoek en een lange lat. Zorg dat de lat aan beide uiteindes loodrecht ligt en trek met 
behulp van een stofkrijtje een rechte lijn.  
 

 2 x lengte van schouder tot de bepaalde lengte + 3 cm Stiklijn 
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http://www.artago.nl/
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Stap 2: Het bepalen van de voor en achterzijde 
Teken tweemaal uit op de stof hoe lang en breed je het wil. Dit wordt de voorzijde en de achterzijde 
van de tabberd. Knip de stoffen uit.   
Als je je kostuum met twee kleuren wil maken. Knip dan nu van elke kleur 1 lap stof, haal deze precies 
door de helft en naai ze dan aan elkaar vast. Dan heb je twee lappen stof met beiden 2 kleuren. Houdt 
er rekening mee dat je de stof iets breder moet tekenen dan met 1 hele lap, want je hebt ruimte nodig 
voor je stikrand. 
 
 

 
 
Leg vervolgens de twee delen exact op elkaar en speld (vooral de bovenzijde) goed aan elkaar. 
Let op: Vaak zit er een grofheidsverschil in de stof. Indien dit het geval is bepaal welke zijde je 
uiteindelijk wilt zien wanneer het klaar is. Met die kant leg je de stoffen nu op elkaar. 

 

 

 

 
Stap 2: Patroon tekenen 

1) Bepaal het middelpunt van de stof en noteer dit met behulp van een streep. 
2) Plaats een rond voorwerp (bijvoorbeeld een bord) ter grootte van het gemeten nek gat en 

teken dit af. Of gebruik een passer Zie het rode gedeelte op het onderstaande plaatje. Je kunt 
ervoor kiezen om voor een groter gat te maken dan achter, zoals bij je T-shirt. Zorg dan dat de 
breedte hetzelfde is, maar aan de voorkant ga je dieper naar beneden dan achter. Achter +- 2 
cm, voor ongeveer 6 cm. 

3) Teken vanaf het nek gat aan beide zijdes de schouderbreedte uit. (Recht in eerste instantie). 
Je schouders lopen iets naar bededen, dus daar houden we rekening mee. Teken een lijn 
loodrecht omlaag van ong. 2 cm. Verbind dit punt met het uiteinde van de nekopening. Zie het 
lichtblauwe gedeelte.  

4) Teken tenslotte de armgaten. Begin dit punt bij de 2 centimeter wat bij de vorige stap al 
verloren is gegaan. Zie hiervoor de paarse gedeelte voor het resultaat. 

 

Schouderbreedte + 3 cm stiklijn 

Voorzijde Achterzijde 

http://www.artago.nl/


             Dit document is eigendom van Artago en mag zonder toestemming niet worden gepubliceerd, elders dan op    
                www.Artago.nl. Daarnaast mag dit document niet gebruikt worden door en voor commerciële doeleinden.  

                 
 
 
 

4 
 

 
5) Knip wanneer je tevreden bent de stukken weg (ook het nek gat). Dan krijg je het 

onderstaande als resultaat. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 5: spelden en dichtnaaien 
Afhankelijk van het model dat gekozen moeten de volgende 
stappen nog gebeuren: 

 Naai de schouderstukken dicht en loop de lijnen nog 
een keer na met een zigzagsteek. Hiermee voorkom 
je dat de stof daar gaat rafelen. (Zorg ervoor de dat 
zigzag deels op de stof zit en deels erbuiten) 

 Maak armgaten door de stof op de gewenste hoogte 
vast te stikken.  

 Zoom de zijkant, de armgaten en de nekopening om.  
Wij adviseren altijd de kanten dubbel om te zoomen. 
Hier voorkom je mee dat de stof gaat rafelen. (Zie 
ook het plaatje)  

 Wanneer gepland maak de extra split aan en/of naai de extra band. 
 
 
 
 
Hierdoor kom je tot dit resultaat. (Zonder voorsplit).  
 
 
 
 

 

Heb jij ook een tabberd gemaakt aan de hand van deze handleiding? Stuur 

dan een foto van jouw resultaat naar artagolarp@gmail.com.  
 
Wij zijn benieuwd!   

 

Is je kostuum nu compleet? 
Een tabberd is een mooie basis. Maar bijvoorbeeld met een kaproen en een lange riem wordt het een volwaardig 
kostuum! Op internet kun je makkelijk vinden hoe je dit doet.  

 
Is het zelfmaken niks voor jou?  
Er zijn diverse LARP-winkels die tabberds of andere leuke kostuums aanbieden. Onze spelleider Arvid heeft de winkel 
ArrrFantasy. Als je bij hem kleding koopt kan hij het voor je meenemen naar onze evenementen, maar het kan ook 
gewoon opgestuurd worden. 

http://www.artago.nl/
mailto:artagolarp@gmail.com
http://www.arrrfantasy.nl/shop/product-category/kleding/wapenrokken-en-tabberds

