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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. 

Tegen de kust aan, tussen twee megasteden Los Angeles en San Diego, het is bijna niet te geloven, dat een stad 
als  Encinitas nog bestaat. Encinitas, een kleine stad, die zichzelf roemt als “bloemenstad van de weredl” , doet 
mij denken aan een ander Californië, toen huizen, auto’s en ego’s nog kleiner waren en het leven van alledag 
nog waarde had. Vanwege de Endless-Summer-Lifestyle en de bloemige bijnaam, heeft de jurk Encinitas een 
luchtige styling en bloembladvormige rokbanen.        
 
Encinitas bestaat uit een eenvoudige gerimpelde pas en een dubbele zes-banen-rok. De blikvanger van de jurk 
zit hem in de golvende zoom en de splitten in de mouwen, die naar wens ook gesloten kunnen worden. Met 
deze patroondelen kunnen ook een tuniek of een overgooier of een rok met schort gemaakt worden. Er zijn heel 
veel verschillende mogelijkheden.         
 
Encinitas valt ruim in de wijdte en staat daarom ook stevige meisjes heel leuk. Het rokgedeelte is van dubbele 
stof, daarom zijn luchtige soepel vallende stoffen het meest geschikt. Afhankelijk van de bovenwijdte van het 
kind kan de jurk in de normale maat, of in geval van twijfel, ook een maatje groter worden gemaakt. Neem in 
ieder geval voor het begin de maten van het kind  op en vergelijk die met de tabel. Vooral de borstomvang is 
belangrijk. Met behulp van het elastiek laat de jurk zich achteraf aan de omvang van het kind aanpassen.                     
 
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 

bovenwijdte 74 cm 76 cm 78 cm 80 cm 84 cm 92 cm 

mouwlengte 12 cm 13 cm 14 cm 15 cm 16 cm 17 cm 

lengte voor 57 cm 62 cm 67 cm 76 cm 85 cm 96 cm 

zoomwijdte van boven- EN 
onderrok samen (deze maat geldt 
dus voor beide zomen samen , de 
totale lengte voor de ruchestrook)  

495 cm 510 cm 530 cm 560 cm 600 cm 635 cm 

afwerkstrook hals            90 cm 92 cm 104 cm 108 cm 111 cm 116 cm 

elastiek hals,  0,5cm breed 41 cm 42 cm 43 cm 44 cm 45 cm 47 cm 

elastiek mouwzoom 1cm breed 2 x 21 cm 22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 27 cm 

taille-elastiek 1cm breed 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 60 cm 64 cm 

stof, 140cm breed 155 cm 165 cm 180 cm 210 cm 240 cm 285 cm 

fournituren 
evt. biaisband, schuine strook,  

knoop (voor de variatie met sluiting  in de hals) 
 

 

http://www.farbenmix.de/
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Knippen     

Als meerdere soorten stof voor deze jurk gebruikt gaan worden (stofmix), was deze dan voor zodat ze niet 
meer krimpen na het verwerken.                         
Knip de gewenste patroondelen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit de stof. Let op de draadrichting.  De 
halsrand kan zonder naadtoeslag worden geknipt, omdat deze apart wordt afgewerkt. Neem de patroontekens 
over op de stof.  
Knip de afwerkstrook voor de hals schuin op de draad zodat deze goed rekt. Knip hem 4cm breed. Er kan ook 
kant en klaar biaisband worden gebruikt.  
 
Voor de geknoopte halsstroken moet deze ook langer geknipt worden, zo’n 50cm extra.  
                                                                                                                                                                               

Knip het elastiek niet gelijk volgens de tabel, maar meet eerst na of de lengtes kloppen. Er zijn zoveel soorten 
elastiek die allemaal weer anders rekken.  
 
 
Kniplijst         
 1 -  voorpas         1 x aan de stofvouw 
 2 - achterpas       1 x aan de stofvouw 
 3 - mouw  2 x aan de stofvouw 
 4 - rokpand lang                        4 x aan de stofvouw of 1 x van buitenste stof en 3 x van binnenste stof     
 5 - rokpand kort  6 x aan de stofvouw of 3x van buitenste en  3 x van binnenste stof  
 6 - zijvoorpand boven     2 x (van de buitenste stof) 
 7 - zak                   2 x 
 8 - zak met zijdeel              2 x 
 
Naar wens : ruchestroken (voor de zoom van beide rokken) knippen.                        
De ruches kunnen in gewenste lengte (bv. 2,5 – 3 keer de zoomlengte) en breedte (bv. 3-5 cm plus 
naadtoeslag) geknipt worden.  Wordt de ruchestrook uit meerdere stukken geknipt, knip dan zoveel stroken 
tot de totale lengte is bereikt.  
 

Werkwijze 

Jurk met gesloten mouwnaden        

1. Werk alle patroondelen af met een zigzagsteekje of de locker, behalve de onderkanten van de rokdelen 
(patroondelen 4,5 en 6).                                                        

2. Bovenste rokdelen: stik de zak langs de zakingang met de goede kanten op elkaar aan de voorste zijrokdelen 
(patroondeel 6). De zakingangen vallen op elkaar. Knip de naadtoeslag korter, vouw het zakbeleg naar 
binnen en stik de zakingang aan de goede kant door.                                                    

3. Speld de zak met zijdeel met de verkeerde kanten op elkaar op het zakbeleg en stik de ronde zakkanten op 
elkaar. Knip de naadtoeslag korter. Keer de zak naar de goede kant en stik hem nog een keertje aan de 
goede kant voetjebreed door, zodat de naadtoeslag tussen de naden ligt. Zet de rest van de zak op de zijkant 
en bovenkant (op de naadtoeslag) van de zijrokpanden vast.                                                    

4. Speld een kort rokpand tussen de twee voorste zijrokpanden, de zakken zitten op de zijkant. Bij het korte 
rokpand blijven aan de onderkant kleine hoekjes over. Stik de rokpanden op elkaar. Begin daarmee altijd aan 
de bovenkant.                               

De kleine hoekjes aan het korte rokpand afknippen, vouw de naadtoeslag naar het korte rokpand en stik de 
naden aan de goede kant door. 
Stik twee korte rokpanden aan een lang rokpand. Let op: de korte en lange rokpanden wisselen elkaar 
steeds af.                
Als zes panden aan elkaar genaaid zijn, de eerste met de zesde samen stikken en dan is de bovenrok klaar. 
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5. Onderste rokpanden: stik op dezelfde manier drie lange en drie korte rokpanden om en om aan elkaar en de 
eerste weer met de zesde. Dit is de onderrok.                 

6. Leg de bovenste rok met de verkeerde kant op de goede kant van de onderrok. De bovenkanten liggen op 
elkaar en dan zo, dat de lange rokdelen op de korte rokdelen vallen. Let er wel op dat de naden van onder- 
en bovenrok op elkaar vallen. Stik de rokken langs de bovenkant op elkaar. Stik daarna nog een keer rondom 
een naad in een afstand van ca. 3cm vanaf de bovenkant. Laat een klein stukje open voor het elastiek, dat 
later pas, als de pas eraan gestikt is, in de tunnel wordt geregen.                                                                                                                     

7. Stik het achterpasdeel tussen de beide mouwen. Bij de mouwen steken er aan de halskant kleine hoekjes 
uit. Knip deze af. Vouw de naadtoeslagen naar het achterpand en stik ze aan de goede kant door.                                                                          

8. Stik  het voorpasdeel tussen de andere kant van de mouwen. Vouw de naadtoeslagen naar het voorpand en 
stik ze aan de goede kant door.            
Alternatief: In de vierde raglannaad een ca. 6 cm lange split maken. Sluit de naad tot de gewenste lengte 
van het split. Strijk de naadtoeslag naar beide kant en stik het split in de raglannaad aan beide kanten door. 
Verstevig het einde van het split met een trensje.                                                                             

9. Leg de voor- en achterpas met de goede kanten op elkaar en sluit de mouw- en zijnaden.             

10. Maak de afwerkstrook uit één stuk door de korte kanten met de goede kanten op elkaar te stikken. Speld de 
afwerkstrook met de goede kant langs de goede kant van de hals en stik hem iets uitgerekt vast. Vouw de 
naadtoeslag aan de andere kant van de strook naar binnen. Vouw de strook naar binnen in de hals en strijk 
hem in model. Stik de strook aan de boven- en onderkant door en laat aan de onderkant een stukje open 
voor het elastiek.                                                                                                            
Variatie: naar wens kan de afwerkstrook ook naar buiten om worden gestikt. Stik dan de goede kant van de 
strook op de binnenkant van de hals, rek hem daarbij iets uit. Vouw de naadtoeslag naar binnen en vouw de 
afwerkstrook in de lengte dubbel naar de goede kant van de hals. Stik de strook aan de goede kant door. Dit 
vaststikken gaat met een zigzagsteek van middelmatige lengte en wijdte gemakkelijker dan een rechte steek.                          
Rijg elastiek in de zo ontstane tunnel. Trek het elastiek tot de gewenste halswijdte aan, stik de uiteinden op 
elkaar en sluit de tunnel met een paar steekjes.                                                                                 
Voor de variatie met split in de raglannaad: stik de afwerkstrook langs de hals en werk de korte kanten van 
de strook af en vouw de naadtoeslag naar binnen. Vouw de strook in de lengte dubbel, de naadtoeslag naar 
binnen en stik de strook aan de boven- en onderkant op de hals door.                                                                                                                                                                                                                                                         
Rijg elastiek met een veiligheidsspeld in de tunnel en stik het aan één kant  ca. 1 cm voor de splitkant goed 
vast. Trek het elastiek tot de gewenste wijdte aan en stik het aan de andere kant ook ca. 1 cm voor het 
andere spliteinde vast.                              
Er blijven kleine stukjes open in de tunneluiteinden. Schuif hier strik-banden aan beide kanten in en stik deze 
in de tunneluiteinden goed vast. Werk de uiteinden van de strikbanden af.                        
Er kan ook een lus in het tunneluiteinde geschoven worden. Stik de tunnel goed dicht, stik daarbij de lus 
goed vast. Naai aan de andere kant van de raglannaadsplit (op de mouw)een knoop aan.            

11. Speld de pas met de goede kanten op elkaar aan de bovenkant van de rok en stik hem vast. Let daarbij op, 
dat het voorste deel op de voorrok valt en de zijnaden op elkaar aansluiten.               
Strijk de naadtoeslag naar de pas en rijg elastiek in de tunnel. (het elastiek komt tussen boven- en onderrok). 
Sluit het elastiek en daarna de opening in de tunnel.                                                                                                  
Tip: de jurk valt mooier als het elastiek niet te strak wordt aangetrokken.                 

12. Vouw de naadtoeslag van de mouwen naar binnen. Vouw de mouwzomen bij de vouwlijn naar binnen en 
stik ze op zoombreedte vast. Laat een stukje open voor het elastiek. Stik nog een keer langs de rand door in 
een afstand van 0,5cm vanaf de onderrand.                                                              
Rijg elastiek in de tunnel met behulp van een veiligheidsspeld en trek het elastiek tot de gewenste wijdte 
aan. Sluit het elastiek tot een ring en stik de opening in de tunnel dicht.                                                        

13. Maak in de onder- en bovenkant een rolzoom. Of werk de zoom af met (zelfgemaakt) biaisband. Er kan ook 
langs de gehele onderkant van onder- en bovenrok een ruchestrook worden aangezet.  
Ruche:  stik de stroken voor de ruches bij de korte kanten aan elkaar en sluit ze tot een ring. Let erop dat de 
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stroken niet verdraaid zitten.                        
Zoom de onderkant van de strook of maak er een rolzoompje in. Rimpel de bovenkant van de ruchestroken 
in tot de wijdte van de zoom van onder- en bovenrok. Stik daarvoor twee naden naast elkaar, de eerste op 
de naadtoeslag en de tweede daar 1cm naast. Gebruik een lage bovendraadspanning en een grote 
steeklengte. Knoop de draden aan één kant aan elkaar en trek aan de andere kant de onderdraad aan. 
Rimpel nu de stroken tot de gewenste lengte. Stel de naaimachine weer in op de normale stand.                                                                                                                                      
Speld een ruche langs beide rokzomen en stik ze vast. Haal de zichtbare rimpeldraad weg en werk de naad 
van ruche en rok samen af.                                                 
Tip: om te zorgen dat de ruches over de hele wijdte goed verdeeld worden, is het handig om de ruchestrook 
in een aantal gelijke delen te verdelen met spelden en deze dan in gelijke afstanden aan de rok te spelden. 
Speld de ruchestrook naar beneden, vouw de naadtoeslag naar boven en stik hem aan de goede kant door.               

 
Jurk met open mouwnaden oftewel mouwsplitten     
Deze variatie is pas vanaf maat 122/128 geschikt.      
De jurk kan ook helemaal zonder mouwen gemaakt worden. Daarvoor worden voor- en achterpas netjes 
afgewerkt en met een strikband ipv. elastiek in de tunnel gemaakt.               

1. Maak de jurk zoals boven beschreven bij punt 1 t/m 6 . Werk de raglannaden van voor- en achterpas en van 
de mouwen nog niet af met een zigzagsteekje of de locker.  

2. Leg voor- en achterpas met de goede kanten op elkaar en sluit de zijnaden. Werk de raglannaden van de 
pas af en rek de stof daarbij was uit. Vouw de naadtoeslag naar binnen, strijk deze plat en stik hem door.     

3. Sluit de mouwnaden. Werk de raglannaden van de mouwen ook af terwijl de stof uitgerekt wordt. Vouw de 
naadtoeslag naar binnen, strijk hem plat en stik hem door.                                        

4. Speld de mouw 1cm over de achterpas en stik hem met een paar steekjes op de naadtoeslag in de hals vast. 
Doe hetzelfde met één mouwkant aan de voorpas, één kant blijft los.                                              

5. Werk de hals rondom af met de afwerkstrook of biaisband. Begin aan de open raglannaad en laat de eerste 
25cm van de strook los hangen.  Stik de strook ietsje uitgerekt met de goede kant aan de binnenkant van de 
hals. Vouw daarna de naadtoeslag naar binnen en vouw de strook naar de goede halskant. Stik hem smal 
langs de ingeslagen naadtoeslag op de goede kant van de hals vast. Het vaststikken gaat gemakkelijk met 
een kleine zigzagsteek.                                                                                                                   
Aan het einde van de hals blijft weer ca. 25 cm van de strook los hangen.               

6. Rijg elastiek in de halstunnel. Stik het aan één kant van de tunnelvoorkant goed vast. Trek het elastiek tot 
de gewenste wijdte aan en zet het aan de andere kant van de tunnel goed vast. Vouw bij de losse stukken 
strook de naadtoeslagen tegen elkaar in naar binnen en stik de strook door. Maak een knoop onderin de 
strikbanden.                                                                                                                                

7. Leg de mouw in de oksel tegen de pas aan, de naden vallen tegen elkaar aan en stik de mouwen een paar 
centimeter met een brede zigzagsteek aan de pas.                                                                                      

8. Ga verder zoals boven beschreven vanaf punt 11. 
 
Klaar! 
 
Veel plezier en succes met Encinitas. 


