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Overgooier MARIEKE  

Werkbeschrijving    

 

Voor beginnende naaisters een eenvoudig model. Gevorderden kunnen natuurlijk naar 

 eigen inzicht te werk gaan, zoals bv schouderbanden met een knoop, of een extra onderjurk... 

     

 

 

 

 

 

   



©farbenmix  Sabine Pollehn Seite 2 von 5 Overgooier MARIEKE 
 

Foto’s Beschrijving 

 

Vouw de beide zelfkanten naar het midden toe, zodat er twee 
stofvouwen zijn. Knip de patroondelen uit de stof. Knip 
eventueel de pasbeleggen uit andere stof.                                

De lengte van de rok is een normale lengte. 

De rechte schouderbanden worden op de achterpas vastgezet 
en op het voorpand geknoopt. De gebogen schouderbanden 
worden aan de voorkant vast gestikt en aan de achterkant 
geknoopt. 

Hier is de eenvoudigste methode beschreven met elastische 
banden en clips.         

 

Strijk op de bovenste randen van voor-  en achterpas een strook 
vlieseline ter versteviging. 

 

Stik de zakken goede kanten op elkaar rondom vast, laat daarbij 
een kleine opening aan de bovenkant over om te keren.  

Knip de naadtoeslagen iets af, knip de hoeken schuin bij en keer 
de zak. 



©farbenmix  Sabine Pollehn Seite 3 von 5 Overgooier MARIEKE 
 

 

Stik de zak rondom smal op de kant door en sluit daarbij de 
opening. Stik de bovenkant twee keer door. 

 

De achterzak kan ook van een andere stof gemaakt worden, de 
beschrijving is hetzelfde als bij de zak vóór.                                

 

Stik het beleg goede kanten op elkaar op de bovenkant van het 
voorpand. Stik het achterbeleg op dezelfde manier op het 
rugpand, maar daarbij wel de beide schouderbanden mee 
vastzetten. Let er wel op dat de bovenkant van de 
schouderbanden ook werkelijk boven liggen. 
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Knip de naadtoeslagen aan de bovenkanten ietsje korter.  

Sluit de zijnaden in één keer.                

Zoom de belegpassen.   

 

Keer de beleggen naar binnen en stik de bovenkanten van de 
overgooier smal op de kant door. 

 

Naar wens kan onder de armen nog een tunneltje gestikt 
worden. Stik daarvoor een tweede keer onder de arm op een 
afstand van 1 cm en rijg elastiek erdoor, zet het vast. 
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Zoom de onderkant van de overgooier en versier hem met 
zakken en/of applicaties. Doe de clips aan de schouderbanden en 
werk de banden af. 

 

 

KLAAR  ! 

 

 


