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knippen :  

Knip de patroondelen met de 

gewenste lengte uit. Voor de jurk 

die over een broek komt de kortere 

variant en voor de gewone jurk, de 

lange voor-, achter- en zijpanden.      

Op het patroonblad staat een wijd 

zijpand voor een wijde jurk, maar 

ook een smal zijpand voor een 

rechtvallende variant.                                           
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Stik de schoudernaden van de 

passen g.k.o.e. Doe hetzelfde met de 

belegpas-schoudernaden.                                                           

Speld de passen en belegpassen 

g.k.o.e.. Stik de armsgaten en de 

hals. Knip de naden korter en keer 

de beide delen.                                          

 

Stik de hals en de armsgaten in een 

afstand van 1 cm vanaf de kant door. 

Knip stukken elastiek volgens de 

kniplijst af, rijg ze door de tunnels 

en hecht de uiteinden GOED op de 

naadtoeslag af. 

 

Stik de middenachternaad g.k.o.e. 

Vouw de naad naar één kant en stik 

hem aan de goede kant smal door.                     

Stik boven in de middenachternaad 

een trensje.                         
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Speld de tunnelbeleggen met de 

verkeerde kanten op elkaar aan de 

bovenkant van de rokpanden en stik 

ze op de naadtoeslag op elkaar. 

 

Stik de voorpassen aan de 

voorpanden en begin daarbij aan de 

zijnaad, want aan het einde van deze 

naad hoort een stukje pand uit te 

steken, zie pijl.        

 

Stik de achterpas aan het 

achterpand.          
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Strijk de naden omhoog in de pas en 

stik ze smal door. Vouw het 

uitstekende stukje naad aan de 

voorkanten horizontaal naar 

beneden.        

 

Stik onder de aanzetnaad van de pas 

in een afstand van 1 cm nog een naad 

voor de tunnel.       

 

Knip het elastiek weer precies 

volgens de tabel. Rijg ze in de tunnel 

en zet de uiteinden GOED vast. 

Stik de middenvoornaad. Vouw de 

naad naar één kant en stik hem smal 

door. Stik bovenin de naad een kruis 

van zigzagsteken want daar staat 

spanning op van het elastiek. Bij een 

chique jurk is een trensje ook 

voldoende dat naderhand met bv een 

strikje bedekt kan worden.             

Sluit de zijnaden. Vouw de naden 

naar het voorpand en stik ze smal 

aan de goede kant door. 
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Speld het zijpand g.k.o.e. in het 

midden bovenaan in de zijnaad. Stik 

vanuit dit punt naar twee kanten de 

boog naar beneden vast. 

 

Strijk de naden naar het voor- en 

achterpand en stik ze smal door.      

 

Zoom de jurk. 

KLAAR  !  

 


