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Het vrouwenlichaam is een sieraad dat gekoesterd mag worden.   
In het verleden zijn de prachtige vrouwelijke vormen jammer genoeg ingesnoerd in 
strakke lingerie.  Het woord 'lingerie' is eigenlijk voor de kleding-van-toen nauwelijks 
te gebruiken, want lingerie hoort soepel, zacht en liefkozend te zijn.   
Gelukkig heeft lingerie zich de laatste decennia in de goede richting ontwikkeld, en 
krijgen borsten en billen de geweldige uitstraling die zij verdienen.   
 
Vrouwen van nu hebben feeling met hun eigen lichaam, en dat is zeer terecht.  
Mooie lingerie is een verlengstuk van je lichaam en een uiting van je eigen stijl.   
Het streven naar een mooi silhouet is belangrijk voor jezelf, en vaak ook voor je 
succes in de maatschappij.  Door prachtige comfortabele lingerie te dragen investeer 
je in jezelf.   
Je moet het zien als een cadeautje voor je lichaam, waar je trots op kunt zijn.   
Het geeft je een goed gevoel, en het voelt sexy, zeker als dat ook door je omgeving 
wordt opgemerkt en gewaardeerd.   
 
'Draag lingerie waarin je je trots en glamoureus voelt, dan kijken mensen sneller naar 
je om.  ’ 

Geen enkel kledingstuk heeft zo'n effect op de psyche als lingerie.  Waarom zou je 
dan niet iets kiezen dat je goede kanten benadrukt voor jezelf en voor je omgeving ?  
Lingerie bestaat uit verschillende stijlen en maten, en is bedoeld om je goed en 
comfortabel te voelen, èn om je mooi te maken.  Veel vrouwen kennen het ongemak 
van lingerie die niet goed zit, knelt, prikt of omhoog kruipt.   
Draag je perfect passende kwaliteitslingerie, dan straal je zelfvertrouwen uit.   

'In mooie, comfortabele lingerie voelt een vrouw zich elke dag bijzonder' .   

Het geheim is de juiste lingerie te vinden of voor jezelf te laten maken.   

Wie ben ik en wat is mijn drive   
Al jaren droomde ik, Carmelita, ervan lingerie te leren maken, eerst vooral voor 
mezelf.  Het moest goed passend, mooi en comfortabel zijn.   
Toen ik een paar jaar geleden door reorganisaties vervroegd moest stoppen met mijn 
baan, ben ik me meer gaan verdiepen in het verwezenlijken van die droom.  Ik vond 
een modevakschool met een goede, gedreven en professionele lerares.  Vier jaar 
geleden ben ik gestart met de opleiding en heb deze succesvol met een examen 
afgerond.   
Ik blijf mezelf verder ontwikkelen en volg steeds opnieuw actuele cursussen om mijn 
creaties te perfectioneren.   
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Mijn droom om zelf lingerie te maken, is uitgekomen, en ik geniet er echt van.   
De uitdaging is voor mij elke keer weer het maken van lingerie waar mijn 
opdrachtgeefster blij en trots van wordt, of ze nu jong in het leven staat of al op 
gevorderde leeftijd is.  Elke vrouw is uniek.  Ieder heeft eigen wensen, fantasieën, en 
natuurlijk eigen maten.  We dragen allemaal het liefst mooie en comfortabele lingerie 
die voelt als je eigen huid op je lichaam, of eigenlijk nog beter, je voelt je lingerie het 
liefst niet.. Mijn opdracht is dìe lingerie voor je te maken.  Mijn motto is dan ook   

'Created with Passion'.   

Wat bied ik   
Ik kan samen met jou zorgen, dat je lingerie draagt die perfect past en comfortabel 
zit, waardoor je je vrouwelijk en sexy voelt.   

Waarin maak ik het verschil met een lingeriewinkel ?   
De lingerie die in winkels wordt verkocht, is heel veel van hetzelfde.  Dat kan ook niet 
anders, want daar is omzet erg belangrijk.  Het wordt machinaal gemaakt en 
daardoor kunnen de kosten worden gedrukt.  Kwantiteit gaat daar meestal boven 
kwaliteit.   
Omdat elke vrouw uniek is, is het een bijzonder traject om passende, comfortabele, 
mooie lingerie, met name bh's, te ontwerpen en te maken.  Er gaan flink wat uren in 
zitten om dit te verwezenlijken, maar het geeft enorm veel voldoening als de 
opdrachtgeefster blij is met het eindresultaat.   

Mijn werkwijze   
Tijdens een informatief intake-gesprek geef je aan wat je wensen zijn, en bepaal je 
het model en de stof die we gaan gebruiken.  Ook maken we een prijsafspraak op 
basis van het hierna volgende onderdeel ‘Prijzen’.   
Daarna werk ik in twee stappen:  de eerste stap is het maken van een proef-bh, 
nadat ik specifiek voor jouw maten een patroon heb getekend.  Je komt twee of meer 
keren passen tot je proef-bh helemaal naar wens is.  De ervaring van mijn klanten is 
dat het proefmodel ook echt als een tweede huid aanvoelt.  Pas daarna maak ik je 
echte bh met de stof die je hebt uitgekozen.   

Als je een 2e bh wilt laten maken zijn er minder pasrondes nodig.  Het is wel zo, dat 
elke stof anders aanvoelt, dus passen blijft nodig.   

Desgewenst kan je ook meteen een bijpassende slip of string door mij laten maken.   

'En dan kan je gaan genieten van je eigen, perfect passende lingerie'.   

Prothese bh  
Ook vrouwen met een borstprothese willen graag een mooie, comfortabele en goed 
passende bh dragen.  Voor hen is dit zeker zo belangrijk, en ook prima te realiseren.  
Zij investeren net als ieder ander graag in hun lichaam, en willen een goed gevoel 
over hun lichaam hebben, en zich sexy voelen.   
In mijn omgeving zijn weinig winkels die lingerie voor vrouwen met een prothese 
verkopen en er is weinig variatie.  Voor vrouwen met een borstprothese (of 
prothesen) is extra stevigheid in de constructie van de bh een must.  Maar het kan 
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tegelijk een perfect passende en comfortabele bh zijn, die ook een streling voor het 
oog en sexy is door de prachtige vorm, de fijne stof, en de afwerking met 
bijvoorbeeld kant.  En met ‘perfect passend’ bedoel ik dat het niet is zoals in de 
confectie, waar de bh niet wordt afgestemd op het dragen van òf een linker òf een 
rechter prothese, maar gemaakt wordt om zowel links als rechts een prothese te 
dragen.  Ik stem de bh af op uw persoonlijke situatie met de prothese-cup aan de 
juiste zijde of zonodig aan beide zijden.   
Meestal wil men een bh zonder beugels, maar mijn ervaring is dat beugels geen 
probleem hoeven te zijn.  Een door mij op maat gemaakte bh kent geen drukpunten 
en je voelt de beugels niet.   
Je geeft zelf aan wat je wensen zijn, bijvoorbeeld bredere schouderbanden, wel of 
geen beugels, of een hoger decolleté.  Kortom het wordt een op jouw wensen en 
maten gemaakte bh, passend en perfect.   

Prijzen  
Lingerie op maat laten maken kost meer dan confectie-lingerie in de winkel.  De 
meeste vrouwen zijn tevreden met de mogelijkheden die de reguliere winkels bieden.  
Maar er zijn (gelukkig) ook veel vrouwen die geen genoegen nemen met minder 
goed passende confectie-lingerie, en liever in hun lingerie iets persoonlijks tot uiting 
laten komen.  Voor hen wil ik graag mijn passie inzetten om hun wensen te 
verwezenlijken.   
Daarnaast zijn er vrouwen met afwijkende maten (kleine, grote of ongelijke borsten of 
iets anders), en voor hen is er weinig of geen keuze in de winkels.  Vooral voor die 
vrouwen is lingerie-op-maat een uitkomst.  Ik wil er ook voor hen zijn.   

Ik hanteer geen uurloon, want het maken van een persoonlijke bh op maat vergt 
meer dan 20 uur, en dan wordt het onbetaalbaar.  Het streven is om het schappelijk 
te houden, omdat ik het werk deels als hobby zie,en ook telkens weer als een 
uitdaging. 
In een persoonlijk gesprek wil ik u graag een prijsindicatie geven. 
 
*)  N.B.:  patronen blijven eigendom van Carmelita-Lingerie.   

Advies onderhoud lingerie  
Als je je lingerie met zorg behandelt, heb je er veel langer plezier van.   
Lingerie, zeker een beugel-bh, kan je het beste op de hand wassen, in lauw water 
met een zacht wasmiddel.  Spoel het kledingstuk goed uit, en wring de tere stof niet 
uit . Hang de bh aan een kleerhanger te drogen en breng het voorzichtig terug in de 
oorspronkelijke vorm, zodat het niet vervormt tijdens het drogen.  Wil je toch in de 
wasmachine wassen, dan zijn er waszakjes of wasbollen te koop in lingeriezaken.  
Gebruik dan het handwas-programma.   

Berg je lingerie altijd op in laden zonder scherpe voorwerpen die de kwetsbare stof 
zouden kunnen beschadigen.   
Je kan de lade bekleden met papier met je lievelingsparfum, of een zakje lavendel 
tussen de lingerie leggen, zodat alles een lekker geurtje krijgt.   

Contact 
Telefoon: 06 - 39 76 06 29 
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E-mail: info@carmelita-lingerie.nl 
Web:  www.carmelita-lingerie.nl 
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