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OmschrijvingenOmschrijvingenOmschrijvingenOmschrijvingen    
 
Horizontaal 
 
3. Globaal genomen het grootste weefsel. (3) 
8. Daar zit een huzaar onder ! (6) 
12. Hebt u daar ook wel eens last van met een van uw sokken ? (15) 
15. Levert een stinkende jas. (5) 
17. Waren beslist niet favoriet bij de sansculotten. (6) 
18. De draad kleuren is het werk van de helft van twee spinners. (7) 
19. (Droeg) Oedipus ? (15) 
21. Jas die erg goed verkoopt. (6) 
22. 't Gewicht van zeker orgaan. (6) 
23. Geruite stof. (9) 
24. Krijgt u van mij aan het eind van deze rit. (5) 
25. (Is veel handiger dan) duizend knopen . (4) 
26. (Kleding van een gemakzuchtige) smeerpoets (V). (12) 
28. (Verlost u van uw) oude goed (maar getuigt niet van eerbied voor het hoofd van het gezin). (5) 
30. (Behoort tot de) bagage. (7) 
31. Middel dat de schoenmaker gebruikt. (5) 
33. Ziet u waarin een mantelpak zich van een pak onderscheidt ? (3+7+3+3) 
35. Een stof die in zes kimono's te vinden is. (6) 
36. In Parijs de wetenschap die zich met giechelende meisjes bezighoudt. (8) 
37. Een heel smal wit pak. (10) 
38. Wordt gedragen na een vermoeiende glijpartij. (13) 
42. Moslimhelm. (10) 
43. Typische dracht voor een gladde jongen. (11) 
44. Wordt wel door broeders, niet door zusters gedragen. (2) 
45. Nauwsluitende afwerking. (5+6) 
49. Beulswerk. (6+2+3+6) 
51. Flink doorgestapt, en daardoor ruimer geworden. (6) 
53. Dit materiaal maakt van een kleermaker een metaalbewerker. (5) 
54. Kun je van mw.Hasselaar in g-string nauwelijks zeggen. (2+5+2+5+3) 
57. Weefsel waarin de Aziaat voor de hele JCS-familie geschikt is. (9) 
58. Een hoofddeksel op je haar gedaan. (6) 
59. H59 + V48. Nogal bezopen verstelwerk. ([3/4]/2/2/5). (7) 
60. Zeer welkom onderhoud voor iemand die zwaar getafeld heeft. (7) 
62. Studiemateriaal, behorend bij V34. (5) 
63. (Draagt een) lid van kannibalistisch keukenpersoneel. (10) 
65. Typisch voor een grapjas. (7) 
66. Als familielid van de aso's en refo's levert hij grondstof voor schoenen. (5) 
68. (Met een mesje) ontkleden. (15) 
70. Kan als enige echt de draad in 't oog houden . (5) 
72. Het motief van een studiehoofd. (11) 
75. Kwalificatie van dameskleding. (4) 
77. Zeer geschikt voor een stripteaseuse. (13) 
79. Kan je achteruit helpen (en toch voor afzakken behoeden). (4) 
81. Lafhartig kledingstuk. (7) 
82. Dit geldt voor alle soortgenoten van V77. (9) 
83. Johan Cruijff heeft er maar liefst 48 op zijn hoofd ! (3) 
84. Daar kun je een flinke wind in laten ! (4) 
85. Dienstkleding (met zak). (6) 
88. Dracht van wintersportbobo's. (13) 
90. Dat zijn pitchers na 1 of 2 wijd. (11) 
92. Het zweertje levert heel licht materiaal. (4) 
93. Mantels, verkregen uit een hoeveelheid graan. (7) 
94. Deel van de bruidskleding (snapt u ook zonder hint wel). (3) 
96. Zak-doek. (11) 
97. Lesmateriaal op de naaischool. (10) 
100. V81+ H100. In bedekte vorm familie van Rap, Gat en Hen. (3/3/[2/3]). (5) 
102. Hierin is een langlaufer gauw uitgegleden. (8) 



104. Slechte grondstof voor een jurk. (4) 
105. (Draagt een hermelijn)vlinder. (13) 
106. Prima kleurstof voor een (dronken)lap. (11) 
 
Verticaal 
 
1. Zilverwol. (6) 
2. Groeit aan kindervoeten ? (20) 
4. De heer Numan als kledingverzorgster. (8) 
5. Wel erg strak (in 't pak). (7) 
6. (Zo kun je kleding) weer (gebruiken). (7) 
7. Door het wegsnijden houd je vanzelf een jas over. (7) 
8. Aan het been van een deemoedig achterste. (9) 
9. Hier zullen de werknemers van Sloggi wel niet opgeleid worden. (14) 
10. Een smeerpijp heeft die kennelijk niet gedragen. (9) 
11. Is als onderdeel soms zwaar te dragen. (5) 
13. Wij naaien aan de rand. (12) 
14. Dit materiaal kan u behoeden voor zonnesteken. (4) 
15. Stripgoed. (13) 
16. Lijkt inderdaad op een omgekeerde ondersteek. (4) 
20. Dit kledingstuk maakt dat de partner geen nattigheid voelt. (8) 
23. Precies het omgekeerde van wat een couturier doet. (2+6+5+2+3) 
27. Kan van een streeploze was gezegd worden. (7+4) 
28. Niet (van zorg) ontbloot (indien u dit bezit). (8) 
29. Kleding voor wie de zon het best in het water kan zien schijnen. (13) 
32. Flitsend in je nakie lopen. (8) 
33. Een bikini bijvoorbeeld ? (10) 
34. Studiedoel van de exacte wetenschap ? (3+6+3+2+4) 
39. Drollenvangers. (12) 
40. Naar de modeshow geweest ? Slim hoor ! (4+7) 
41. Gave lus. (10) 
42. (Attribuut van de) advocaat die gek is op zichzelf. (10) 
46. Het resultaat van een wel zeer overvloedige en ontijdige aandrang. (3+3+3) 
47. Conserveert de pastoor (om niet nat te gaan). (12) 
48. H59 + V48. Nogal bezopen verstelwerk. (3/4/[2/2/5]). (9) 
50. Gaat vanzelf aan als het licht uit gaat. (10) 
52. Die kan niet gebruikt worden voor kunstig nattevingerwerk. (10) 
55. Materiaal dat (niet afkomstig is van wat) een varken draagt. (8) 
56. Kan beroerd zijn van kleding. (9) 
61. (Niet bepaald) een warme jas. (Wel aantrekkelijk). (4) 
64. Kleinste en goedkoop onderdeel van het naaiwerk. (4) 
66. Toepasselijke kwalificatie van het onderhavige werkstuk ? (11) 
67. Slaat duidelijk meer op een slip dan op een pullover. (12) 
69. (Geen) reclame voor de levensduur. (8) 
71. Dracht van ballenjongens en -meisjes. (4) 
73. V89+V73+V74 Dit doende verkoopt slecht in de koffiebranche (2/2/[6]/10). (6) 
74. V89+V73+V74 Dit doende verkoopt slecht in de koffiebranche (2/2/6/[10]). (10) 
76. Wordt gebruikt door iemand die de broekriem moet aanhalen. (10) 
77. In platte vorm gedragen door een kip. (10) 
78. Aansporing dit secuur te verwerken. (8) 
80. Had Petrus die nou maar aan de voet gehad ....... (7) 
81. V81+ H100. In bedekte vorm familie van Rap, Gat en Hen. ([3/3]/2/3). (6) 
84. Je kunt wel door de grond zakken als je zoiets op je kop krijgt ! (7) 
86. Halve tweedracht. (8) 
87. Voorgeschreven door de tandarts die de blik te laag richt. (8) 
89. V89+V73+V74 Dit doende verkoopt slecht in de koffiebranche ([2/2]/6/10). (4) 
91. Staat u niet op zijn voordeligst. (5) 
95. ± 6. Dat steekt. (5) 
98. Geen kledingstuk dat getuigt van dapperheid. (3) 
99. Dé overeenkomst tussen Cooper en Faroek. (3) 
101. Geeft voor de verandering water. (4) 
103. Klinkt onzinnig, maar 't gaf destijds een flinke bos hout achter de deur. (3) 


