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Dit patroon mag niet gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd worden. Het genaaide model mag verkocht worden. Het 
is echter niet toegestaan de modellen zonder toestemming in grotere hoeveelheden te produceren. 

VENTURA, het Spaanse woord voor geluk, is een eenvoudig en snel te maken neckholderjurkje, waar meisjes 
gelukkig van worden. 

   
Hij zit lekker en biedt ook voldoende bewegingsvrijheid, staat leuk op hete zomerdagen en kan als het koeler is, 
met een T-shirt eronder ook als tuniek op een lange broek gedragen worden. 
Dit patroon kan chique, romantisch, speels, eenvoudig of cool gemaakt worden. Perfekt als strandjurkje - in 

korte versie een heel leuk empiretopje. 
 
Door de verschillende patroondelen kunnen restjes stof verwerkt worden tot patchworkstiil. Alle katoentjes zijn 
geschikt, maar zeker ook tricot. Zware stevige stoffen zijn minder mooi voor dit modelletje.  
 
VENTURA is een tijdloos patroon. De pasvorm is perfect, mede door het elastiek op de rug dat zich aan ieder 
figuurtje aanpast. 

 
Dit jurkje is gauw klaar, nog net voor de vakantie en neemt haast geen ruimte in in de koffer.  
Wie het leuk vindt, versiert de jurk met bandjes en ruches of onderstreept zijn smaak met borduursels.        
   
Omdat de jurk heel gemakkelijk en snel te maken is, is het patroon bijzonder geschikt voor beginnende 
naaisters.  

  

Veel plezier bij het loslaten van je fantasie op VENTURA! 
 

Dit neckholderjurkje is in de bovenwijdte relatief smal. Voor stevige meisjes is het beter om 1 of zelfs 2 maten 
groter te nemen. Meet voor het begin de maat onder de armen van het kind op en vergelijk het met de wijdte 
van de tabel. Kies dan pas de juiste maat. De onderste patroondelen kunnen in de lengte eenvoudig worden 
aangepast. Het elastiek op de rug zorgt voor een ideale pasvorm.  

Voor grotere meisjes met al een echt vrouwelijk figuurtje is dit modelletje minder geschikt.  
 
Een uitvoerige Nederlandse stap-voor-stap beschrijving met foto’s en veel designvoorbeelden is te vinden op 
onze homepage www.farbenmix.de bij de Nederlandse vlag. 
 

Begin met het opnemen van de maat! Let vooral op wijdte en lengte!  

 

Benodigdheden/maattabel  

De maten in de tabel zijn de maten van het kant en klare kledingstuk. 

Materiaal/maten  86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164 170/176 

borstwijdte, gerimpeld   52 cm 54 cm 56 cm 60 cm 64 cm 72 cm 80 cm 88 cm 

borstwijdte zonder elas-
tiek  

60 cm 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 80 cm 88 cm 96 cm 

lengte voor 56 cm 62 cm 68 cm 76 cm 84 cm 95 cm 106 cm 117 cm 

stof 

(140 cm breed)  
90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 175 cm 

afwerkstrook voor de 
hals voor             

18,0 
cm 

18,5 cm 19,5 cm 20,0 cm 20,5 cm 21,5 cm 22,5 cm 24,0 cm 

afwerkstrook voor de 

schouderbanden 2 x  
88 cm 91 cm 94 cm 97 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112 cm 

naar wens: stroken 
voor de strik, 2 x 

8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 8 cm 

elastiek, achterpand, 
1cm breed 

2 x  
21 cm 

2 x  
22 cm 

2 x  
23 cm 

2 x  
25 cm 

2 x  
27 cm 

3 x  
31 cm 

3 x  
35 cm 

3 x  
39 cm 

fournituren evt. biaisband            

http://www.farbenmix.de/
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De juiste maat kiezen 

Meet de borstomvang onder de armen op en vergelijk deze met „borstwijdte zonder elastiek“ uit de tabel. Voor 

het aan- en uittrekken van het jurkje of tuniek is 4 cm extra wijdte nodig, tel die op bij de borstwijdte onder de 
armen. Omdat het jurkje nogal smal valt, is het soms nodig een maatje groter te nemen.    

Noteer de borstomvang even op een briefje voor later. 
 

Knippen     

Bij gebruik van verschillende stoffen in één jurk is het beter deze voor het knippen te wassen of uit te spoelen 
zodat de krimp eruit is.  

Knip alle patroondelen volgens de kniplijst uit de stof. Let op de draadrichting. Neem de patroontekens over op 

de stof.  

Knip alle patroondelen met naadtoeslag, behalve het voorpand boven (patroondeel 1) , daarvan wordt de hals 
en het armsgat ZONDER naadtoeslag geknipt. 

De jurk kan ook zonder ruchestrook gemaakt worden. Ipv. een ruche kan ook een volant aangezet worden.               

Knip de afwerkstrook voor de armsgaten en doorlopend de schouderbanden  ca. 4 cm breed en schuin op 
de draad (voor de maten, zie de tabel boven) zodat de strook goed rekbaar is. De afwerkstrook voor de 

hals en de lussen op de rug kunnen beter recht op de draad geknipt worden. Er kan ook kant en klaar 
biaisband worden gebruikt.                                                       

Tip: Het elastiek voor de achterkant is gemakkelijker te verwerken als het in de lengte ruim geknipt wordt 
of wanneer het pas na het vastzetten op de juiste lengte wordt afgeknipt.     
 

 

Kniplijst      
 1 - voorpand, boven  1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpand, boven 1 x aan de stofvouw 
 3 - middengedeelte 2 x aan de stofvouw 
 4 - onderpand midden 2 x aan de stofvouw 

 5 - zij-onderpand 4 x (2 keer van dubbele stof ivm spiegelbeeld)           
 6 - ruche (afmetingen zonder naadtoeslag)  2 x 
  86/92 10 cm x 95 cm 
  98/104 10 cm x 100 cm 
  110/116 10 cm x 105 cm 
  122/128 10 cm x 110 cm 

  134/140 12 cm x 115 cm 

  146/152 12 cm x 125 cm 
  158/164 12 cm x 135 cm 
  172/176  12 cm x 145 cm 
 

 

Werkwijze    

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of met de lockmachine. 

2. Speld aan beide kanten van een middenonderpand een zij-onderpand, let op de patroontekens en leg de 
delen met de goede kanten op elkaar. Aan de beide naden steken aan de onderkant kleine hoekjes uit. Stik 
de rokdelen aan elkaar en begin daarbij aan de bovenkant. Strijk de naadtoeslag naar de zijpanden en stik 

ze aan de goede kant door.                                                  

3. Vouw het achterpand boven in de lengte dubbel, de goede kant buiten. De open kanten samen langs het 
achter-middengedeelte stikken. Vouw de naadtoeslag naar het middengedeelte, strijk het plat en stik de 
naadtoeslag aan de goede kant op het middengedeelte door.                           

4. Stik het achterpand boven  0,5-1 cm naast de stofvouw door.    

Stik een naad 1,2-1,5 cm naast de vorige stiknaad en doe dat twee keer (tot maat 134/140)resp. drie keer 

(vanaf maat 146/152) zodat er tunnels voor het elastiek ontstaan. Hecht de begin- en de eindpunten goed 
af zodat de tunnels niet uitrafelen als het elastiek erin geregen wordt. 
Rijg elastiek in de tunnels met behulp van een veiligheidsspeld. Stik het elastiek aan één korte kant op de 
naadtoeslag vast. Laat de veiligheidsspelden aan de andere kant nog even zitten.                                                                                    
 
Tip: in de bovenste tunnel, daar waar de stofvouw zit, wordt geen elastiek geregen. Zo blijft er een 
roezeltje afstaan en het biedt ook ruimte voor eventuele lusjes. 
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5. Stik het achter-middengedeelte aan het achterrokpand. Strijk de naadtoeslag naar boven (in het 
middenstuk) en stik hem aan de goede kant door.                    

6. Rimpel het bovenvoorpand aan de onderkant in tot de wijdte van het middenstuk. Let daarbij op de 
patroontekens. Stik daarvoor twee naden naast elkaar met een lage draadspanning en een grote steek-
lengte. Stik de eerste naad op de naadtoeslag en de tweede daar 1 cm naast. Knoop aan één kant de 
onder- en bovendraden aan elkaar en trek aan de andere kant de onderdraden voorzichtig aan. Verdeel de 

plooitjes gelijkmatig . Stel de machine weer in op de normale stand en stik het bovenvoorpand met de 
goede kanten op elkaar op het middenstuk. ( dit gaat het gemakkelijkst als eerst de zijkanten worden 
gestikt totaan de patroontekens en daarna pas het gerimpelde middengedeelte.)                                                                                                                                    
Haal de zichtbare rimpeldraad weg. Vouw de naadtoeslag in het middenstuk, strijk de naad plat en stik 
hem aan de goede kant door. 

7. Stik het voorbovenpand aan het rokgedeelte. Strijk de naadtoeslag naar boven in het middenstuk en stik 
hem aan de goede kant door.                         

8. Rimpel het bovenvoorpand aan de bovenkant tussen de patroontekens in tot de gewenste wijdte : 7 cm.   
Speld de afwerkstrook voor de hals met de goede kant aan de binnenkant van de hals en stik hem vast. 
Vouw de naadtoeslag naar binnen en vouw de strook naar de goede kant van het voorpand. Strijk de 
strook mooi recht en stik hem langs de hals vast.                                                                    
Tip: deze strook kan het beste recht op de draad geknipt zijn, dan is hij gemakkelijker te verwerken. 

9. Speld de armsgat-afwerkstrook met de goede kant op de binnenkant van het armsgat. Rek de strook 

hierbij een beetje uit. Begin bij de zijnaad.                                                                             
Stik de strook vast, vouw de naadtoeslag naar binnen en strijk de strook naar de goede kant van de jurk. 
Doe hetzelfde met de losse stroken, vouw de naadtoeslagen tegenelkaar naar binnen. Stik de strook smal 
door en op elkaar. Met een smal zigzagsteekje gaat het gemakkelijker.                                                            

10. Leg voor- en achterpand met de goede kanten op elkaar en sluit één zijnaad. Let erop dat de bovenkanten 
op elkaar aansluiten en de dwarsnaden ook mooi doorlopen. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en 
stik hem aan de goede kant door.                          

Let op: Eerst wordt die zijnaad gesloten, waar het elastiek al op de naadtoeslag is bevestigd.           

11. Stik de ruchestroken aan de korte kanten g.k.o.e.. Zoom de ruchestrook aan de onderkant of maak er een 
rolzoompje in. Rimpel de bovenkant van de strook gelijkmatig in en stik hem g.k.o.e. langs de onderkant 
van de jurk.                                        
Vouw de ruche naar beneden en de naadtoeslag naar boven. Stik hem aan de goede kant door.                 
 
In plaats van een ruche kan ook een volant worden aangenaaid. Maak een rolzoompje in de volant of werk 

hem af met biaisband.            

12. Trek het elastiek in de tunnels zover aan, dat de borstomvang die op het briefje staat min 4 cm is bereikt. 
Stik het elastiek stevig op de naadtoeslag vast en knip het af. Leg voor- en achterpand g.k.o.e. en sluit de 
tweede zijnaad. Let ook hier weer op dat de bovenkant netjes doorloopt en de dwarsnaden op elkaar 
vallen. Vouw de naadtoeslag naar het voorpand en stik hem aan de goede kant door.                                                                    

13. Meet de lengte van de schouderbanden op na het strikken in de nek en knip de banden op de gewenste 

lengte af. Leg een knoop in het uiteinde van de banden. 
Als de jurk niet in de nek maar op de rug gesloten moet worden, kunnen er lusjes aan de bovenkant van 
de rug gestikt worden. Vouw daarvoor de lusstrook in de lengte dubbel , de naadtoeslagen naar binnen en 
aan beide zijden doorstikken.                                                                                           
Leg de strookjes in een lus en stik ze op de binnenkant van het achterpand boven. Stik ze op de eerste 
tunnelnaad vast. Vouw de lusjes naar boven en stik ze nog een keertje goed door.                                                                     

 

Klaar! 

 

Veel plezier en succes met Ventura! 


