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Beschrijving Newport 
 

Newport Grecian Sundress is luchtig zomerjurkje.  Newport valt op door de bijzondere manier 

waarop de strikbanden worden omgetoverd tot schouderbanden. Door deze banden zit de jurk 

perfect en sluit mooi aan.                                        

De strikbanden kunnen naar achteren kruiselings geknoopt worden, of een keertje om de taille zodat 

de jurk een beetje aandoet als een jurk van Helena van Troje. Jij bent de designer!  

Zo is er nog een designmogelijkheid bijvoorbeeld, om de bovenste laag van de pas enkel te zomen, 

zodat het lijkt alsof de jurk uit twee delen bestaat. Nog een mogelijkheid is om het rokdeel rond of 

in punten te knippen of zelfs van dubbele stof. Zakken kunnen als steekzakken genaaid worden of 

gewoon weggelaten worden.  

 

Omdat het snoeren en kruisen van de banden wel wat ingewikkeld kan zijn, is deze jurk meer 

geschikt voor grotere meisjes. Figuurnaadjes zoals de plooitjes in het voorpand en de tunnel met 

elastiek in de rug, houden rekening met het figuurtje van jonge meisjes. 

 

Voor gevorderde beginners: hoewel de jurk gebaseerd is op vier banen, zijn er hier en daar wel 

wat moeilijkere stappen waarvoor een beetje naai-ervaring wel prettig is.                 

 

Stofkeuze:  kies voor katoentjes zoals poplin, batist, voile of lichte stoffen met viscose of zijde 

erdoor, of zelfs linnen.  Newport is ook geschikt voor tricot, maar maak dan de strikbanden van niet-

rekbare stof en laat de zakken in de rok weg. Houd bij de aanschaf van de stof rekening met de 

print.                                                                                                                        

 

Materiaal/ maten        

De maten in de tabel zijn de maten van het gemaakte kledingstuk. 

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

 

Materiaal/maten  134/140 146/152 158/164 170/176 

bovenwijdte 92 cm 96 cm 100 cm 104 cm 

lengte voor* 72 cm 77 cm 82 cm 87 cm 

stof (140 cm breed) 200 cm 210 cm 220 cm 250 cm 

stof voor de dubbele versie   + 1,40 cm + 1,50 cm + 1,60 cm + 1,70 cm 

kant-en-klaar strikband 

1,5 tot 4 cm breed 
250 cm 270 cm 290 cm 310 cm 

 en verder.. elastiek  

*gemeten van de jurkbovenkant tot aan de zoom middenvoor!  

              

Kniplijst        

1 - voorpand     4 x 

2 – achterpand    4 x 

3 – voor en achter rokdeel *   2 x aan de stofvouw, daarvan  1x met zakingangen            

4 - zakbeleg                                  2 x (naar wens)  

5 - zak onder                                2 x (naar wens)  

 

* als de versie met dubbele stof gemaakt wordt en de zoom met punten wordt gekozen, knip dan 

het rokdeel 2 x in de ronde en 2 x in de puntige versie!                           
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Knippen van de lusbandjes en strikbanden uit stof: 

De maten zijn inclusief naadtoeslag! 

 134/140 146/152 158/164 170/176 

lusbandjes            4 cm x 48 cm 4 cm x 48 cm 4 cm x 48 cm 4 cm x 48 cm 

strikband van stof  

(uiteindelijke breedte 

3 cm) 

250 cm x 5 cm 270 cm x 5 cm 290 cm x 5 cm 310 cm x 5 cm 

 

 

Knippen en werkwijze:        

Newport kan met ronde of met puntige zoom gemaakt worden. Verder is er nog de mogelijkheid om 

een dubbele versie te maken (LET OP: er is dan meer stof nodig).                                        

De jurk kan met steekzakken of met opgezette zakken gemaakt worden. Natuurlijk kan het ook 

helemaal zonder zakken! Let er op bij het knippen wat gewenst is! 

De pasdelen worden een keer van de buitenste stof geknipt en nog een keer van voeringstof. 

Stik de jurk met een normale rechte en zigzagsteek. De randen worden met een zigzagsteekje of de 

lockmachine afgewerkt.             

 

 

Werkbeschrijving: 

1. Knip 4 voor- en achterpasdelen met naadtoeslag uit de stof. Knip zakken, strikbanden en 

lusbandjes naar wens.                                      

2. Knip twee rokpanden. Als er geen steekzakken in de rokdelen komen, knip dan de voor- en 

achterrokdelen hetzelfde. Voor de steekzakken EEN rokdeel met zakingang volgens patroon 

knippen.                                         

Voor de dubbele versie 4 rokdelen knippen. Knip dan de onderrok zonder zakingang.                                  

3. Bij de voorpas is een lijn getekend (dit stuk moet gerimpeld worden). Knip die lijn in. De 

onderkant van de kleine uitstekende punt heeft geen naadtoeslag.      

4. Rimpel het stuk in tot de lengte van de onderkant. Een beschrijving hoe je kunt rimpelen is 

hier te vinden: www.farbenmix.de/anleitungen. 

5. Vouw de voorpas langs de kniplijn zo dubbel, das er gerimpelde kant op de ingeknipte kant ligt, 

goede kanten op elkaar. Stik beide kanten op elkaar en laat de naad net als bij een figuurnaad 

naar het midden toe langzaam uitlopen.              

6. Strijk de naadtoeslagen samen naar beneden. Maak deze figuurnaden in de voorpas van 

binnen- en buitenste stof. 

7. Neem de patroontekens van het patroon over op de stof met krijt of een trickmarker. Teken 

aan de binnenkant van de pasdelen. 

8. Werk bij alle vier voering- en buitenkant passen de middenvoor en middenachterranden en de 

armsgaten af met een zigzagsteekje of de locker.                                                                  

9. Leg de twee voorste pasdelen met de goede kanten op elkaar en speld de middenvoorkant. 

Stik middenvoor door vanaf het patroonteken tot aan de pas-onderkant. Doe hetzelfde met de 

voeringpasdelen en de achterpasdelen van binnen- en buitenkant.                

10. Strijk de naden netjes open en stik de losse naad aan de bovenkant vast. Doe hetzelfde bij de 

andere drie passen.                      

11. Speld de buitenste pasdelen langs de zijnaad met de goede kanten op elkaar en stik ze dicht. 

Doe hetzelfde met de voeringpassen. Strijk de naden weer open.                                                

12. Schuif de voeringpas en buitenkant pas zo in elkaar, dat de goede kanten op elkaar liggen. 
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Speld en stik de armsgaten op elkaar: doe dit vast patroonteken tot patroonteken, de laatste 

centimeters blijven weer open.                         

13. Strijk weer de naadtoeslagen in de kleine opening naar binnen en stik ze door. Stik eerst van 

één kant van boven naar beneden, stik dan het begin van de naad met een klein trensje door 

om te voorkomen dat de naad uitscheurt. Stik dan de andere naadtoeslag vast naar boven. 

14. Leg de pasdelen met de goede kanten op elkaar en stik de nog open bovenkanten op elkaar 

vast. Knip de naadtoeslagen af tot zo’n 2 á 3 mm.                 

15. Keer de pas en stik de bovenkanten smal door.                           

16. Stik zo ook de armsgaten rondom smal door en stik lang de voor- en achterkant hals door op    

ca. 3 cm onder de bovenrand en de openingen. Stik onder de openingen middenvoor en 

middenachter een trensje om te voorkomen dat de naden later hier uitscheuren. Zo ontstaat 

een tunnel voor het strikband.  

17. Leg de pas binnenstebuiten recht neer, de achterpas boven. Teken hier vanuit het midden een 

paar rechte lijnen voor twee tot drie tunnels. De tunnels lopen van zijnaad naar zijnaad. Hier 

wordt straks elastiek in geregen. 

18. Speld de beide achterpassen zonder kreukels netjes op elkaar en stik over de getekende lijnen. 

Rijg elastiek in de tunnels en zet ze aan één kant vast.  

19. Doe de pas aan en trek naar wens het elastiek aan. Zet het daarna aan de andere zijnaad goed 

vast.  

Als de pas niet gepast kan worden, trek dan het elastiek zover aan dat de achterpas éénderde 

ingerimpeld is. 

20. Speld de onderkant van de passen op elkaar en werk de onderkanten samen af met een 

zigzagsteekje of de lockmachine. 

21. Knip acht stukje kant-en-klaar band van 6 cm af. Er kan ook zelf band gemaakt worden: vouw 

de lange kanten van de strook naar het midden en vouw dan het band in de lengte dubbel. 

Stik het band rondom door en knip 8 stukken van 6 cm. 

22. Vouw de korte kanten van het band ca 1 cm naar binnen en stik ze als een kruis over de 

zijnaden. Het bovenste kruis komt vlak onder het armsgat. Het tweede kruis ca 2 cm boven de 

onderkant van de pas. Zet de kruisen met trensjes vast zodat ze later goed vast zitten als het 

band erdoorheen geregen zijn. Stik de kruisen aan beide zijkanten. 

23. Stik de zakbeleggen met de goede kanten op elkaar langs de zakingangen van het voorste 

rokdeel. Vouw het zakbeleg naar binnen en stik de zakingang door.  Leg de binnenzak met de 

goede kant naar boven onder het zakbeleg en stik de onderkant en zijkanten op elkaar. Werk 

de naden af met een zigzagsteekje of de locker.  

24. Werk de bovenkant van beide rokdelen af en stik daarbij de zak mee. Leg rokpanden met de 

goede kanten op elkaar en stik de zijnaden. Stik deze naden aan de goede kant door.          

Voor een dubbele rok het tweede rokdeel in het eerste stoppen en ze verder verwerken als één 

rokdeel.               

25. Speld de rok met de goede kanten op elkaar aan de pas en stik ze op elkaar. 

Vouw de naadtoeslag naar de rok toe en stik hem smal door.                      

26. Zoom de jurk. Een beschrijving voor het maken van ronde zomen is te vinden op:  

www.farbenmix.de/anleitungen. 

27. Knip een 1,5 tot 4 cm breed satijnband in ruime lengte af of maak zelf een strikband van stof. 

Ook hiervoor hebben we een beschrijving:  www.farbenmix.de/anleitungen 

Het band wordt middenachter gekruist, door de gekruiste lussen geregen en van binnen naar 

buiten door de kleine tunnels aan de achter-bovenkant geregen. Dan gaat het band verder als 

schouderband naar de tunnels in het voorpand.         
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28. Rijg het band door de tunnels van de voorpas en strik de banden middenvoor.                                                         

29. Omgekeerd kan het band ook eerst in tunnels van de voorpas geregen worden en dan 

uiteindelijk achter gestrikt.  

Als het strikband nog langer gemaakt wordt, is het ook erg leuk om het in de taille te laten 

lopen. 

 Er zijn meerdere manieren om de strikbanden te strikken, probeer het gewoon! 

30. KLAAR ! 

 

 

 

 


