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Het patroon Olivia bevat eigenlijk twee jurken in één. Een makkelijke jurk en een 
schort waarmee heerlijk te variëren is.                                                                                      
 
De onderste jurk is licht gerend, heeft een lange dubbel geknoopte capuchon en een 
buidelzakje. In de zomer kan hij als minijurk gedragen worden en in de winter als 
lange jurk. Gebruik het liefst dunne tot middelmatig dikke rekbare stof. Dit patroon     
is voor beginnende naaisters zeer geschikt. Wel kost het  knippen van de 
patroondelen uit de stof wat extra aandacht.  
 
Het schort kan met de sluiting naar voren of naar achteren gedragen worden. Hij is 
ook leuk als tuniek met een broek of met combi: shirt en leggings NALA . 
 
Op onze homepage: www.farbenmix.de/anleitungen staat een uitvoerige  

                            stap-voor-stap naaibeschrijving met foto’s in het Nederlands. 
  

Neem voor het begin de juiste maat op, let vooral op de juiste lengte en breedte! 
 
 
Benodigdheden 
 

Materiaal / Maten     86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 

Onderjurk:      

bovenwijdte 60 cm 62 cm 66 cm 70 cm 74 cm 

schouderbreedte 5,1 cm 5,5 cm 6,1 cm 6,7 cm 7,3 cm 

lengte voor 50 cm 57 cm 64 cm 71 cm 78,5 cm 

mouwlengte (lang) 31 cm 36 cm 40,5 cm 45 cm 49,5 cm 

mouwlengte (kort) 14,5 cm 15 cm 16 cm 17 cm 17,5 cm 

Stof (140 cm breed) – met lange mouwen  105 cm 110 cm 115 cm 120 cm 125 cm 
      

Schort :      

lengte voor 47,5 cm 54,5 cm 61,5 cm 69 cm 76 cm 

Schouderbreedte 5 cm 5,5 cm 6 cm 6,5 cm 7 cm 

Bovenwijdte 62 cm 64 cm 68 cm 72 cm 76 cm 

Stof (140 cm breed) 90 cm 95 cm 100 cm 105 cm 110 cm 

Materiaal garen, knopen, 320 cm band of koord           

 
 
Knippen      
 
Het uitknippen van de patroondelen kost wat extra aandacht en tijd, omdat er op het patroonblad veel 
delen staan. Knip de delen volgens de kniplijst met naadtoeslag uit en gebruik het knipvoorbeeld.    
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Kniplijst  / knipvoorbeeld onderjurk            kniplijst /knipvoorbeeld schort 
1   – voorpand           1 x aan de stofvouw        5   - pas voor                 2 x aan de stofvouw 
2   – achterpand    1 x aan de stofvouw        6   - pas achter                               2 x aan de stofvouw 
3   – mouwen            2 x     7   - rokpand voor                           2 x 
4   – capuchon   2 x     8   - rokpand achter                 1 x aan de stofvouw 
13 – zak 2 x      9   - beleg rokpand voor                  2 x 
      10 – beleg rokpand achter                1 x aan de stofvouw 
      11 – strook voor het band                 1 x 
                                             rechthoek  van 4cm x 320cm 
       12 – koordeinden                      4 x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkbeschrijving: 
 
Onderste jurk 
 
Alle naden in de rekbare stof moeten met een rekbare steek genaaid worden! 

1. Knip alle patroondelen volgens de kniplijst en het knipvoorbeeld uit de stof. Leg de stof met de 
stofvouw naar het midden, zodat er twee stofvouwen ontstaan voor het voor- en rugpand (1&2). Na 
het uitknippen van deze delen de stof weer gewoon vouwen met één stofvouw en de delen 3,4 en 13                  
knippen. 

2. Leg voorpand(1) en achterpand (2) goede kanten op elkaar. Sluit de schoudernaden en werk ze af.                

3. Leg de capuchondelen (4) goede kanten op elkaar. Stik de bovenste en achternaad. Vouw de 
voorrand van de capuchon naar binnen en stik hem vast. Gebruik hiervoor bv de driedelige 
zigzagsteek.   

4. Speld middenachter van de capuchon goede kanten op elkaar op middenachter van het rugpand(2). 
Zet het met een paar steekjes vast. Speld ook de voorkanten van de capuchon iets overlappend ( ca 
3 mm) op middenvoor van het voorpand en zet het met een paar steekjes vast. Stik de capuchon 
rondom vast, vouw de naad naar beneden en stik met een driedelige zigzagsteek door.  

5. Stik de mouwen(3) in de armsgaten, werk de naden af. Sluit de mouwnaden en zijnaden in één keer 
en werk ze af.                                                                            

6. Stik een zoom in de mouwen en in de onderkant. Leg twee knopen in de capuchon daar waar de stof 
smaller is.         

7. Leg de delen van de buidelzak(13) goede kanten op elkaar en stik ze vast. Laat daarbij een opening 
aan de bovenkant over om te keren. Knip de hoeken een stukje schuin af. Keer de zak en stik hem 
smal op de kant door. Speld de zak op het voorpand en stik hem vast. Laat aan de zijkanten een 
opening als zakingang en verstevig deze met kleine trensjes.                                                                         
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Schort 
 

1. Knip alle delen volgens de kniplijst en het knipvoorbeeld uit. Men kan gekocht band (1,5 cm breed x 
320cm) gebruiken of zelf band maken van een strook van 4 cm breed, deze dubbel vouwen en  
afwerken.                                                                                                                                                     

2. Sluit de zijnaden van de rokpanden (7&8) en van de beleggen (9&10). 

3. Stik een knoopsgat in de voorrok(7) op de aangegeven plaats volgens het patroonblad. Leg vóór het 
stikken een dubbel stukje vlieseline eronder. 

4. Stik de belegstroken (9&10) goede kanten op elkaar op de rokpanden (7&8). Vouw de beleggen 
naar binnen. Stik ze smal op de kant door en daarna nog een keer op een afstand van 2 cm.                              

5. Verstevig de knoopsgatlijst en knooplijst met een strook vlieseline.            

6. Leg de voorpas(5) goede kanten op elkaar op de achterpas(6) en sluit de schoudernaden. Doe 
hetzelfde met de belegpassen. Leg nu deze passen goede kanten op elkaar en stik de armsgaten, 
halsrand en voorkanten. Knip van de naadtoeslagen de hoeken iets schuin bij en de rondingen 
korter af.                                                                           

7. Keer de passen door één schouder. Leg de zijnaden op elkaar en stik ze in één keer vast.          

8. Knip de naadtoeslagen onder de armen korter af en stik ze smal op de kant door.                    

9. Rimpel de rok aan de bovenkant in en speld hem goede kanten op elkaar aan de pas. Begin daarbij 
1,5 cm vanaf de voorkant.                                                                                   

10. Stop het rokpand tussen de passen en stik de passen goede kanten op elkaar vanaf de buitenste 
pas. Laat daarbij bij het rugpand een opening van ca 15 cm. om te keren over. Knip de hoeken van 
de naadtoeslagen schuin af en keer alles weer naar de goede kant. Sluit de opening met de hand. 
Stik de pas rondom smal op de kant door.                                                     

11. Bepaal de plaatsen voor de knopen en knoopsgaten. Naai de knoopsgaten en zet knopen aan. 

12. Rijg het band of koord in de tunnel van de bovenrok.  

13. Leg de stukjes voor de koordeinden(12) goede kanten op elkaar en stik rondom door. Laat een 
opening over van een ruime cm om te keren. Knip de naadtoeslagen korter, de hoeken af en keer 
het stukje. Stop de uiteinden van de bandjes tussen de stof in de keeropening en speld ze vast. Stik 
smal op de kant door, sluit daarbij de opening en stik het band mee vast.                          

 
 
Veel succes!                        
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